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ТЕМА: Знеболюючі засоби вітчизняного та закордонного  
Виробництва 

ТЕМА: Знеболюючі засоби вітчизняного та закордонного виробництва. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Проблема болю і знеболення з давніх часів привертала увагу людей. В 
останні роки різко зріс інтерес до знеболювання при одній з найбільш масових 
форм медичного обслуговування - лікуванні зубів. Гармонійне сполучення методів 
анестезії та раціональне застосування кожного з них є альтернативним варіантом 
сучасної анестезії. Загальна анестезія і аналгезія, відома з 1842 р., коли закис азоту 
стала першим інгаляційним засобом, використаним для знеболювання, не змогли 
похитнути позиції місцевої анестезії, яка в даний час являється основним видом 
знеболювання в поліклінічної стоматології.  

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. 

Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М.,2008. – С. 12-56. 

3.Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І.М. Матрос-Таранець. – 

Донецьк, 2008. – с. 5 -191. 

 

Загальна мета – знати лікарські форми, фізичні та хімічні властивості сучасних 
речовин вітчизняного та закордонного виробництва, які використовуються для 
провідникової, інфільтраційної та аплікаційної анестезії. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Знати - Вміти: 
1. Групи препаратів, які 
використовуються для місцевої 
анестезії, лікування гнійної 
інфекції. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з захворюваннями 
органів порожнини рота (кафедри 
терапевтичної, ортопедичної, 
хірургічної стоматології, 
фармакології). 

2. Знати особливості дії, 
фармакологічну динаміку 
препаратів, які використовуються 
для місцевої анестезії 

2.Діагностувати і лікувати 
ускладнення, які можуть настати після 
проведення інфільтраційної та 
аплікаційної анестезії  
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

3. Знати анатомічні області, які 
оточують нижню щелепу, їх 
взаємне розташування, інервацію, 
кровопостачання.     

3. Визначити  показання та 
протипоказання до інфільтраційної та 
аплікаційної анестезії (кафедри 
топографічної анатоміх, хірургічної 
стоматології). 



 

 

 

ТЕМА: Провідникове та інфільтраційне знеболення 

 

                             АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

У хірургічній стоматології і щелепно-лицевій хірургії кожен лікар повинен 
володіти методами місцевого знеболення (місцевої анестезії), його 
медикаментозного посилення в умовах амбулаторії і стаціонару. Це дає 
можливість проводити до 95—98 % всіх оперативних втручань в щелепно-

лицевої ділянці. Лише тривалі, обширні, травматичні операції в певного 
контингенту хворих вимагають загального знеболення, яке забезпечують 
спеціально підготовлені лікарі-анестезіологи. 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1.Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т.  Х50 Т.1 / 
В.О. Маланчук, О.С. Воловар, І.Ю.Гарляускайте та ін. – К.: ЛОГОС, 2011. ст. 135-

150. 

2.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии. – Киев, 2002. Ст. 48-57 

3.Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: в 2 
томах. Т.2 // Под ред. В.М.Безрукова, Т.Г. Робустовой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

М.: Медицина, 2000. Ст..98-102  

ЗАГАЛЬНА МЕТА  Знати особливості провідникового, інфільтраційного знеболення в 
стоматології. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Знати - Вміти: 
1. Групи препаратів, які 
використовуються для місцевої 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з захворюваннями 
органів порожнини рота (кафедри 
терапевтичної, ортопедичної, 
хірургічної стоматології, 
фармакології). 

2. Знати особливості проведення 
різних видів місцевого знеболення.  

2.Діагностувати і лікувати 
ускладнення, які можуть настати після 
проведення провідникової,  
інфільтраційної та аплікаційної 
анестезії  
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

3. Знати анатомічні області, які 
оточують нижню щелепу, їх 
взаємне розташування, інервацію, 
кровопостачання.     

3. Визначити  показання та 
протипоказання до інфільтраційної та 
аплікаційної анестезії (кафедри 
топографічної анатоміх, хірургічної 
стоматології). 



 

 

 

ТЕМА: Ускладнення місцевого знеболення, профілактика, методи лікування 

                                        АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

      В поліклінічній стоматологічній практиці місцева анестезія і до теперішнього 
часу є ведучим методом знеболення.. Для успішного проведення операції  у 
стоматологічних хворих повинні бути теоретичні знання методів анестезії, вміння 
застосовувати їх на практиці, а також знання можливих ускладнень, їх 
попередження і лікування. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1.Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т. – Х50 Т.1 
/ В.О. Маланчук, О.С. Воловар, І.Ю.Гарляускайте та ін. – К.: ЛОГОС, 2011. ст. 135-

150. 

2Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии. – Киев, 2002. Ст. 48-57 

3.Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: в 2 
томах. Т.2 // Под ред. В.М.Безрукова, Т.Г. Робустовой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

М.: Медицина, 2000. Ст..98-102  

 

Загальна мета – знати можливі ускладнення місцевого знеболення, методи їх 
профілактика і лікування. 
Навчальна попередньої 
дисципліни  

Отримані навики 

Нормальна анатомія Знати топографічну анатомію нерву, зону 
інервації 

Нормальна фізіологія Знати фізіологічні особливості 
функціонування щелеп та зубощелепової 
системи 

Патологічна анатомія Розібратися в патологоанатомічних 
процесах,що можуть виникнути після 
проведення торусальної та підборідної 
анестезій 

Патологічна фізіологія Розібратися в патогенезі ускладнень,що 
можуть виникнути в результаті проведення 
торусальної та підборідної анестезії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМИ:Загальне знеболення в щелепно-лицевій ділянці, методи, ускладнення 

                                 АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

У хірургічній стоматології і щелепно-лицевій хірургії кожен лікар повинен 
володіти методами місцевого знеболення (місцевої анестезії), його 
медикаментозного посилення в умовах амбулаторії і стаціонару. Це дає 
можливість проводити до 95—98 % всіх оперативних втручань в щелепно-

лицевої ділянці. Лише тривалі, обширні, травматичні операції в певного 
контингенту хворих вимагають загального знеболення, яке забезпечують 
спеціально підготовлені лікарі-анестезіологи. 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1.Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т. – Х50 Т.1 
/ В.О. Маланчук, О.С. Воловар, І.Ю.Гарляускайте та ін. – К.: ЛОГОС, 2011. ст. 
2.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии. – Киев, 2002. Ст.  

3.Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: в 2 
томах. Т.2 // Под ред. В.М.Безрукова, Т.Г. Робустовой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

М.: Медицина, 2000. Ст.  

 

ЗАГАЛЬНА МЕТА  Знати особливості загального знеболення в стоматології. 
 

Навчальна попередньої 
дисципліни 

Отримані навики 

Фармакологія Фармакологічна характеристика лікарських 
речовин для загального знеболення. 

Нормальна фізіологія Поняття про процеси збудження та 
гальмування в центральній нервовій системі 

Нормальна фізіологія Механізм нервово-м'язової передачі. 
 

Анатомія Анатомія верхніх дихальних шляхів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: Загальні та місцеві показники для видалення зубів 

                                     АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Незважаючи на успішний розвиток терапевтичної стоматології операція 
видалення зуба є найпоширенішим оперативним втручанням. Більш 90% операцій, 
що проводяться в умовах стоматологічної поліклініки, звязані з видаленням зуба. 
 Ступінь складності цієї операції може коливатися від надзвичайної простоти до 
надзвичайних труднощів. Видалення зуба -  операція сполучена з психоемоційною 
травмою хворого і може бути причиною ускладнень місцевого і загального 
порядку. Особливо значні функціональні порушення відбуваються в хворих з  
захворюваннями серцево-судинної системи, ЦНС і іншою патологією. Усе це варто 
враховувати при рішенні питання про показання до видалення зуба,  вибору 
методу знеболювання, вибору методики проведення цієї операції, 
передопераційній підготовці і попередженню можливих ускладнень під час 
операції. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2007. – С. 114-

116. 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – Харьков:  Торсинг, 
2008. - Т.1.– 560с.  

Загальна мета Ознайомитися із сучасним значенням методів операції 
видалення зубів. З показаннями, протипоказаннями, знеболюванням, 
інструментами, етапами цієї  операції,  можливими ускладненнями. 

 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

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

1.Визначити показання і протипоказання 
до операції видалення зуба (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначити показання і протипоказання 
до загального і місцевого знеболювання 
при операції видалення зуба. 
(кафедра хірургічної стоматології). 

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

3. Розпізнавати загальні і місцеві 
ускладнення операції видалення зуба, 
здійснити допомогу хворим при таких 
ускладнення: непритомність, колапс, 
шок, кровотеча (кафедра хірургічної 
стоматології). 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕМА: Особливості підготовки хворих до операції видалення зубів при різних 
загальних захворюваннях 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

     Хоч більша частина стоматологічних операцій виконується під місцевою 
анестезією, існує категорія хворих, у яких місцева анестезія не викликає 
повноцінного знеболення. В цю категорію входять діти і дорослі з 
неурівноваженою лабільною психікою, вадами розвитку ЦНС, алергією, 
ідіосинкрозією до місцевих анестетиків. Враховуючи, що порожнина рота 
виявляється частково початком верхніх дихальних шляхів, загальне поле дії 
стоматолога і анестезіолога потребує згодженості в роботі, розуміння 
стоматологом серйозності можливих ускладнень, які можуть виникнути при 
проведенні загального знеболення. Вибір метода знеболення залежить від 
складності оперативного втручання, індивідуальних особливостей хворого і 
матеріально-технічного оснащення операційної. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1.Муковозов И.н. Общая анестезиология в челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии. Л.,Медицина, 1965. 
2.Муковозов И.Н. Наркоз и реанимация в челюстно-лицевой хирургии. М., 
Медицина, 1972. 
3.Аряев Л.Н., Чеботарь Г.И. Назофарингеальный наркоз. Кишинев, 1974. С.98-105. 

4.Мякевич А.З., Михельсон В.А. Основы наркоза. М., Медицина, 1976. 
 

 

Загальна мета - вміти підготувати  хворих до операції видалення зубів при   
різних загальних захворюваннях 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Визначати показання до операції 
видалення зуба. 

1. Знати абсолютні і відносні показання до 
операції видалення зуба (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Визначати протипоказання до 
операції видалення зуба. 

2. Знати абсолютні і відносні 
протипоказання до операції видалення 
зуба, вміти інтерпретувати клінічні дані, 
отримані під час основних і додаткових 
методів обстеженння (кафедра хірургічної 
стоматології). 

3. Призначити необхідну 3. Обрати і провести адекватне 



Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

премедикацію відповідно стану 
хворого та обєму втручання. 

знеболювання, відповідно клінічному 
випадку, інструментарій, правильно 
виконати всі етапи видалення зуба 
(кафедра хірургічної стоматології). 

4. Діагностувати ускладнення 
операції видалення зуба, визначати 
тактику лікування і проводити його 

4. Знати класифікацію, клінічні ознаки 
ускладнень, способи їхньої діагностики,  
принципи лікування (кафедра хірургічної 
стоматології). 

  

 

ТЕМА: Операція видалення однокореневих зубів на верхній щелепі 
 

                                      АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зуба є самою розповсюдженою операцією, проведеною в 
людини. Ступінь складності цієї операції може коливатися від надзвичайної 
простоти до надзвичайних труднощів. Видалення зуба як операція сполучена з 
психоемоційною травмою хворого і може бути причиною ускладнень місцевого і 
загального порядку. Особливо значні функціональні зрушення відбуваються в 
хворих з  порушеннями серцево-судинної системи, ЦНС і іншою патологією. Усе 
це варто враховувати при рішенні питання про показання до видалення зуба,  
вибору методу знеболювання, вибору методики проведення цієї операції, 
передопераційній підготовці і попередженню можливих ускладнень під час 
операції. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2007. – С. 114- 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – Харьков:  Торсинг, 
2008. - Т.1.– 560с.  
Загальна мета – оволодіння методикою видалення однокореневих зубів на 
верхній щелепі 
Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

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

1.Визначити показання і протипоказання 
до операції видалення зуба (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначити показання і протипоказання 
до загального і місцевого знеболювання 
при операції видалення зуба. 
(кафедра хірургічної стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику захворювань органів 

3. Розпізнавати загальні і місцеві 
ускладнення операції видалення зуба, 



Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Знати       -        Вміти: 
порожнини рота. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

здійснити допомогу хворим при таких 
ускладнення: непритомність, колапс, 
шок, кровотеча (кафедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Операція видалення премолярів на верхній щелепі. 
 

                               АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

     Видалення зуба є самою розповсюдженою операцією, 
проведеною в людини. Ступінь складності цієї операції може 
коливатися від надзвичайної простоти до надзвичайних 
труднощів. Видалення зуба як операція сполучена з 
психоемоційною травмою хворого і може бути причиною 
ускладнень місцевого і загального порядку. Особливо значні 
функціональні зрушення відбуваються в хворих з  порушеннями 
серцево-судинної системи, ЦНС і іншою патологією. Усе це варто 
враховувати при рішенні питання про показання до видалення 
зуба,  вибору методу знеболювання, вибору методики проведення 
цієї операції, передопераційній підготовці і попередженню 
можливих ускладнень під час операції. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 
2007. – С. 114-116. 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – 

Харьков:  Торсинг, 2008. - Т.1.– 560с.  
 

Загальна мета – оволодіння методикою видалення 
однокореневих зубів на верхній щелепі 
Конкретні цілі: Вихідний івень знань-

вмінь 

Знати       -        Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 

 ахворювань органів порожнини 
ротана підставі даних скаг, 
анамнезу, об′єктивного 

1.Визначити показання і 
протипоказання до операції 
видалення зуба (кафедра 
хірургічної стоматології). 



дослідження. Поставит
 

попередній діагноз. 
2. Скласти план додаткови
 

досліджень, інтерпретувати їх 
реультати. 

2. Визначити показання і 
протипоказання до 
загального і місцевого 
знеболювання при операції 
видалення зуба. 
(кафедра хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику захворювань органів 
порожнини рота. 
Сфрмулюватиостаточний 
діагнз. 

3. Розпізнавати загальні і 
місцеві ускладнення операції 
видалення зуба, здійснити 
допомогу хворим при таких 
ускладнення: непритомність, 
колапс, шок, кровотеча 

(кафедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Операція видалення молярів на нижній щелепі. 
                               АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зуба є самою розповсюдженою операцією, проведеною 
в людини. Ступінь складності цієї операції може коливатися від 
надзвичайної простоти до надзвичайних труднощів. Видалення 
зуба як операція сполучена з психоемоційною травмою хворого і 
може бути причиною ускладнень місцевого і загального порядку. 
Особливо значні функціональні зрушення відбуваються в хворих 
з  порушеннями серцево-судинної системи, ЦНС і іншою 
патологією. Усе це варто враховувати при рішенні питання про 
показання до видалення зуба,  вибору методу знеболювання, 
вибору методики проведення цієї операції, передопераційній 
підготовці і попередженню можливих ускладнень під час 
операції. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 
2007. – С. 114-116. 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – 

Харьков:  Торсинг, 2008. - Т.1.– 560с.  



 

Загальна мета – оволодіння методикою видалення 
однокореневих зубів на верхній щелепі 
Конкретні цілі: Вихідий рівень знань-

вмінь 

Знати       -        Вміти: 
1. Видіити основні синдроми 
захворювань органів порожнини 
рота на підставі данихскарг, 
анамезу, об′єктивнго 
дслідження. Поставити 
попередній діагноз. 

1.Визначити показання і 
протипоказання до операції 
видалення зуба (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначити показання і 
протипоказання до 
загального і місцевого 
знеболювання при операції 
видалення зуба. 
(кафедра хірргічної 
стоматології) 

3. Провести диференціальну 
діагностику захворювань органів 
поронини рота. 
Сформулюватиостаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати загальні і 
місцеві ускладнення операції 
видалення зуба, здійснити 
допомогу хворим при таких 
ускладнення: непритомність, 
колапс, шок, кровотеча 

(кафедра хірургічної 
стоматологі
).  

 

 

 

 

 

ТЕМА: Операція видалення зубів мудрості на нижній щелепі. 
                               АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зуба є самою розповсюдженою операцією, проведеною 
в людини. Ступінь складності цієї операції може коливатися від 
надзвичайної простоти до надзвичайних труднощів. Видалення 
зуба як операція сполучена з психоемоційною травмою хворого і 
може бути причиною ускладнень місцевого і загального порядку. 
Особливо значні функціональні зрушення відбуваються в хворих 
з  порушеннями серцево-судинної системи, ЦНС і іншою 
патологією. Усе це варто враховувати при рішенні питання про 
показання до видалення зуба,  вибору методу знеболювання, 
вибору методики проведення цієї операції, передопераційній 
підготовці і попередженню можливих ускладнень під час 
операції. 



ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 
2007. – С. 114-116. 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – 

Харьков:  Торсинг, 2008. - Т.1.– 560с.  
 

 

Загальна мета – оволодіння методикою видалення 
однокореневих зубів на верхній щелепі 
Кнкретні цілі: Вихідий рівень знань-вмінь 

Знати       -        Вміти: 
1. Виділити основні 
сндроми захворювань 
органів порожнини рота на 
підсаві даних скарг, 
анамнезу, обєктивного 
дослідження. Поставити 
попередній діагноз 

1.Визначити показання і 
протипоказання до операції 
видалення зуба (кафедра 
хрургіної стоматології). 

2. Скласти план ддаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначити показання і 
протипоказання до загального і 
місцевого знеболювання при 
операції видалення зуба. 
(кафедра хірурічної 
стоматології) 

3. Провести диференціальну 
дігностку захворювань 
органів орожнини рота. 
Сформулювати остаточний 
дігноз. 

3. Розпізнавати загальні і 
місцеві ускладнення операції 
видалення зуба, здійснити 
допомогу хворим при таких 
ускладнення: непритомність, 
колапс, шок, кровотеча 

(кафедра хірургічної 
стоматоогії). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМА: Операція видалення зубів атиповим методом 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

 

Операція видалення зубів є одним з найпоширеніших 
оперативних втручань у щелепно-лицьовій області. Найчастіше, 
спізніле звернення до стоматолога, безуспішне ендодонтичне 
лікування, запальні процеси, причиною яких є зуб, призводять до 
видалення. Невірно обраний інструментарій, незнання анатомо-

топографічних особливостей альвеолярного відростка, 
неправильно виконана методика операції є причинами 
виникнення різного роду ускладнень, усунення яких може бути 
багатоетапним і тривалим. Таким чином, вивчення питань 
видалення зубів, усунення і профілактики ускладнень є 
актуальними та важливими для лікарів-інтернів-стоматологів. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 
2007. – С. 114-116. 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – 

Харьков:  Торсинг, 2008. - Т.1.– 560с.  
 

Загальна мета - вміти визначати показання до операції видалення 
зуба, обирати необхідний інструментарій відповідно зуба, що 
видаляється, методику, лікувати і проводити профілактику 
можливих ускладнень. 
 

Конкретні цілі: Вихідни рівеньзнань-умінь: 
Вміти: 

1. Визначати оказання 
до операції видалення 
зуба. 

1. Знати абсолютні і ідносні 
показання до операції видалення 
зба (кафедра хірургічної 
стомтології). 

2. Визначати 
протипоказання д
 

операції видалення зуба. 

2. Знати абсолютні і ідносні 
протипоказання до операції 
видалення зуба, вміи 
інтерпретувати клінічні ані, 
отримані під час основних і 
додатковх методів обстеженння 
(кафедра 
хірургчноїстоматолоії). 

3. Виконувати всі еапи 
операції видалення зуа. 

3. Обрати і провести адек
 атне 
знеболювання, відповідно 
клінічному випадку, 



інтрументарій, правильно 
виконти всі етапи видалення зуба 
(кафедра хіургічної стоматології). 

4. Діагностувати 
ускладнення операції 
видалення зуба, визначати 
тактику лікування і 
проодити його 

4. Знати класифікацю, клінічні 
ознаки ускладнень, способи хньої 
діагностии,  принципи лікування 
(кафедра хірургічної 
стоматологі
).  

 

 

 

 

 

ТЕМА:    Резекція верхівки кореня зуба. 
                         АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

       Профілактика хронічного періодонтиту полягає в 
ендодонтичному лікуванні й створенні для зубів оптимального 
функціонального навантаження. Отримані багатьма клініцистами 
позитивні результати свідчать про необхідність ширше 
використовувати такі операції, як реплантація, негайна 
імплантація, гемісекція зуба, ампутація й резекція верхівки 
кореня. 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Тимофеев А.А. Пособие по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. - Том I. – К.: Червона рута – 

Турс, 2007. – с. 114.                                            
Кузин М.И. Раны и раневая инфекция. - М.: Медицина – 2010. - 

591 

Загальна мета - вміти визначати показання до  рецекції кореня 

зуба, обирати необхідний інструментарій ,  методику, лікувати і 
проводити профілактику можливих ускладнень. 
 

Конкретні цілі: Вихідний ріень знаь-умінь: 
Вміти: 

1. Визначати показання до 
рецекції кореня зуба. 

1. Знати абсолютні і відносні 
показання до рецекції кореня 

зуба (кафедра хіургічної 
стоматологї). 

2. Визначати протипоказання 
до рецекції кореня зуба. 

2. Знати абсолютні і відносні 
протипоказання до рецекції 
кореня зуба, вміти 
інтерпретувати клінічні дані, 
отримані під час основних і 
додатковх метдів 
обстеженння (кафедр
 



хірургічної стоматології) 
3. Виконувати всі етапи 
рецекції кореня  зуба. 

3. Обрати і провести адекватне 
знеболювання, відповідно 
клінічному випадку, 
інструментарій, правильно 
виконати всі етапи рецекції 
кореня зуба (кафедра 
хіругічної стоматології). 

4. Діагностувати ускладнення 
рецекції кореня зуба, 
визначати тактку лікування 
і проводити ого 

4. Знати класифікацію
 

клінчні ознаки ускладень, 
способи їхньої діагностик
,  

принципи лікування (кфедра 
хірургічної стоматології). 

 

ТЕМА: Місцеві ускладнення під час операції видалення зубів. 
Пошкодження мяких тканин. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зубів є одним з найпоширеніших оперативних 
втручань у щелепно-лицьовій області. Найчастіше, спізніле 
звернення до стоматолога, безуспішне ендодонтичне лікування, 
запальні процеси, причиною яких є зуб, призводять до видалення. 
Невірно обраний інструментарій, незнання анатомо-

топографічних особливостей альвеолярного відростка, 
неправильно виконана методика операції є причинами 
виникнення різного роду ускладнень, усунення яких може бути 
багатоетапним і тривалим. Таким чином, вивчення питань 
видалення зубів, усунення і профілактики ускладнень є 
актуальними та важливими для лікарів - стоматологів. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 
2007. – С. 114-116. 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – 

Харьков:  Торсинг, 2008. - Т.1.– 560с.  
 

Загальна мета - вміти лікувати і проводити профілактику 
можливих ускладнень. 
 

К
 нкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Визначати показання о 
операції видалення зуба. 

1. Знати абсолютні і відносні 
показання до операції видалення 
зуба (кафедра хірургічної 
стоматолоії). 

2. Визначати 2. Знати абсолютні і відносні 



протипоказання до 
операції видалення зуба. 

протипоказання до оерації 
видалення зуба, вміти 
інтерпретувати клінічні дані, 
отриманіпід час основних і 
додаткових методів обстеженння 
(кафедра хірургічної 
стоматологі
).  

3. Виконувати всі етапи 
операції видалення зуба. 

3. Обрати і провести адекватне 
знеболювання, відповідо 
клінічному 
випадку,інструментарій, 
правильно виконати всі етап
 

видалення зуба (кафедра 
хірургічної стоматології). 

4. Діагностувати 
ускладнення операції 
видалення зуб
, 

визачати тактику 
лікування і проводии 
його 

4. Знати класифікацію клінічні 
ознаки усклднень, способи їхньої 
діагностики,  принципи лікування 
(кафдра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

 

 

ТЕМА:Місцеві ускладнення під час операції видалення зубів. 
Перелом альвеолярних відростків. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зубів є одним з найпоширеніших оперативних 
втручань у щелепно-лицьовій області. Найчастіше, спізніле 
звернення до стоматолога, безуспішне ендодонтичне лікування, 
запальні процеси, причиною яких є зуб, призводять до видалення. 
Невірно обраний інструментарій, незнання анатомо-

топографічних особливостей альвеолярного відростка, 
неправильно виконана методика операції є причинами 
виникнення різного роду ускладнень, усунення яких може бути 
багатоетапним і тривалим. Таким чином, вивчення питань 
видалення зубів, усунення і профілактики ускладнень є 
актуальними та важливими для лікарів - стоматологів. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. С. 
114-149. 

2. Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 
12-56. 



 

Загальна мета - вміти лікувати і проводити профілактику 
можливих ускладнень. 
 

Конкретні цілі: Вхідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Визначати показанн
  до 
оерації видалення зуба 

1. Знати абсолютні і відносні 
показння до операцї 
видалення зуба (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Визначати протипоказання 
до операції видалення зба. 

2. Знати абсолютн і відносні 
протипоказання до операції 
видалення зуба, вміти 
інтерпретувати клінічні дані, 
оримані під час основних і 
доаткових метдів 
обстеженння (кафедра 
хірургічної стоматології). 

3. Виконувати всі етапи 
операції видалння зуба. 

3. Обрати і провести декватне 
знеболювання, відповідно 
клінічному випадку, 
інструментарій, правильно 
виконати ві етпи видалення 
зуба (кафедр хірургічої 
стоматології). 

4. Діагностувати 

 складнення операції 
видалння зуба, визначати 
тактику ліування і 
проводити його 

4. Знати класифікацію, клінічні 
ознаки ускладнень, способи 
їхньої діагностики,  принцпи 
ліування (кафедра 
хірргічно стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМА: Пошкодження верхнещелепної пазухи. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зубів є одним з найпоширеніших оперативних 
втручань у щелепно-лицьовій області. Найчастіше, спізніле 
звернення до стоматолога, безуспішне ендодонтичне лікування, 
запальні процеси, причиною яких є зуб, призводять до видалення. 
Невірно обраний інструментарій, незнання анатомо-

топографічних особливостей альвеолярного відростка, 
неправильно виконана методика операції є причинами 
виникнення різного роду ускладнень, усунення яких може бути 
багатоетапним і тривалим. Таким чином, вивчення питань 
видалення зубів, усунення і профілактики ускладнень є 
актуальними та важливими для лікарів - стоматологів. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 
2007. – С. 114-116. 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – 

Харьков:  Торсинг, 2008. - Т.1.– 560с.  
 

Загальна мета - вміти лікувати і проводити профілактику 
можливих ускладнень. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-уміь: 
Вміти: 

1. Визначати покаання до 
операції видалення зуба. 

1. Знати абсолютні і відносні 
показання до операції 
видалення зуба (кафедра 
хірургічної стомаології). 

2. Визначати протипоказання 
до операції видалення зуба. 

2. Знати абсолютні і відносні 
протипоказання о операції 
видалення зуба, вміти 
інтерпретувати клінічні дані, 
отримні під час основних і 
додаткових методів 
обстеженння (кафедра 
хірургічної стоматолоії). 

3. Виконувати всі етапи 
операції видалення зуа. 

3. Обрати і провести адекватне 
знеболювання, відпвідно 
клінічному ви
 адку, 
інструментарій, правильно 
виконати всі еапи видалення 



зуба (кафедра хірургічної 
стоматології). 

4. Діагностувати ускладнення 
операції видаленнязуб
, 

визначати тактику лікування і 
провоити його 

4. Знати класифікцію, клінічні 
ознак ускладнень, способи 
їхньої діагностики,  принципи 
лікування (афедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Кровотеча беспосередньо після видалення зубів. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зубів є одним з найпоширеніших оперативних 
втручань у щелепно-лицьовій області. Найчастіше, спізніле 
звернення до стоматолога, безуспішне ендодонтичне лікування, 
запальні процеси, причиною яких є зуб, призводять до видалення. 
Невірно обраний інструментарій, незнання анатомо-

топографічних особливостей альвеолярного відростка, 
неправильно виконана методика операції є причинами 
виникнення різного роду ускладнень, усунення яких може бути 
багатоетапним і тривалим. Таким чином, вивчення питань 
видалення зубів, усунення і профілактики ускладнень є 
актуальними та важливими для лікарів - стоматологів. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 
2007. – С. 114-116. 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – 

Харьков:  Торсинг, 2008. - Т.1.– 560с.  
 

Загальна мета - вміти лікувати і проводити профілактику 
можливих ускладнень. 
 

Конкретні цілі: Вихдний рівень знань-умінь: 
Вміи: 

1. Визначати оказання до 
операції видалення зуба. 

1. Знати абсоютні і відносні 
показання до операції видалення 
зуба (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Визначати 
протипоказаннядо 

 перації видалення зуба. 

2. Знати абсолютні і відносні 
протипоказання до операції 
видалення зуба, вміти 



інтепретувати клінічні ані, 
отримані під час основни і 
додаткових методів обстеженння 
(кафедра хірургічної 
стоматології). 

3. Виконувати всіетаи 
операції видалення зуба. 

3. Обрати і провести адекватне 
знеболювання, відповідно 
клінічному випадку, 
інструментаій, правильно 
виконти всі етапи видалення 
зуба(кафедра хірургічної 
стоматології). 

4. Діагостувати 
ускладнення операції 
видалення зуба, визначати 
тактику лікуванняі 
провоити його 

4. Знати класифікацію, клінічні 
ознаки ускладнень спосби 
їхньої діагностии,  принципи 
лікування (кафедра 
хірургічноїстоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМА: Місцеві ускладнення після операції видалення зубів. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зубів є одним з найпоширеніших оперативних 
втручань у щелепно-лицьовій області. Найчастіше, спізніле 
звернення до стоматолога, безуспішне ендодонтичне лікування, 
запальні процеси, причиною яких є зуб, призводять до видалення. 
Невірно обраний інструментарій, незнання анатомо-

топографічних особливостей альвеолярного відростка, 
неправильно виконана методика операції є причинами 
виникнення різного роду ускладнень, усунення яких може бути 
багатоетапним і тривалим. Таким чином, вивчення питань 
видалення зубів, усунення і профілактики ускладнень є 
актуальними та важливими для лікарів - стоматологів. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 
2007. – С. 114-116. 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – 

Харьков:  Торсинг, 2008. - Т.1.– 560с.  
 

Загальна мета - вміти лікувати і проводити профілактику 
можливих ускладнень. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Визначати покаання о 
операції видаленн зуба. 

1. Знати абсолютні і відносні 
показання до перації 
видалення зуба (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Визначати протипоказання 
до операції видал
 ння зуба. 

2. Знати аболютні і відносні 
протипоказання до операції 
видалення зуба, вміти 
інтерпретувати клінічні дані
 
отримані під час основни і 
додаткових етодів 
обстеженння (кафедра 
хірургічної стоматології). 

3. Виконувати всі етапи 
операції видалення зуба 

3. Обрати і проести адекватне 
знеболювання, відповідно 
клінічному випадку, 
інструментарій, правильно 
виконат
 сі етапи видалення 



зуба (афедра хірурічної 
стоматології). 

4. Діагноствати ускладнення 
операціївидалення зуба, 
визначати тактику лікування і 
проводити йоо 

4. Знати класифікацію, клінічні 
ознаки ускладнень, способи 
їхньої діагностики, принцпи 
лікування (кафеда хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА:Віддалена кровотеча після видалення зубів. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зубів є одним з найпоширеніших оперативних 
втручань у щелепно-лицьовій області. Найчастіше, спізніле 
звернення до стоматолога, безуспішне ендодонтичне лікування, 
запальні процеси, причиною яких є зуб, призводять до видалення. 
Невірно обраний інструментарій, незнання анатомо-

топографічних особливостей альвеолярного відростка, 
неправильно виконана методика операції є причинами 
виникнення різного роду ускладнень, усунення яких може бути 
багатоетапним і тривалим. Таким чином, вивчення питань 
видалення зубів, усунення і профілактики ускладнень є 
актуальними та важливими для лікарів - стоматологів. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІ: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии.- Витебск, 2008. – С.26-29; 47-72. 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 
2007. – С. 114-116. 

3. Лекарственные средства. Под ред. М.Д. Машковского. – 

Харьков:  Торсинг, 2008. - Т.1.– 560с.  
 

Загальна мета - вміти лікувати і проводити профілактику 
можливих ускладнень. 
 



Конкретні цілі: Вихідний рівеь зань-умінь: 
Вміти: 

1. Визначати показання до 
операції видаення зуба. 

1. Знати абсолютні і віносні 
показання до операції видалення 
зуба (кафедра хірургічної 
стомаології). 

2. Визначати 
протипоказання до оперції 
видалення зуба. 

2. Знати абсолютні і відносі 
протипоказання до операції 
видалення зуба, вміти 

 нтерпретувати клінічні дані, 
отримані під час основних і 
додаткових етодів обстеженння 
(кафедра хірургічної 

 томатологї). 

3. Виконувати всі етапи 
о
 ерації видалення зуба. 

3. Обрати і провести адекватне 

 неболювання, відповідно 
клінічному випадку, 
інстрментарій, правильно 
виконати всі етапи видалення 
зуба (кафедра хірурічної 
стоматології). 

4. Діагностувати 
ускладнення операції 
видалення зуба, визначати 
тактику лікування і 
проводитийого 

4. Знати класифікацію, клінічні 
ознаки ускладнень, способи 
їхньоїдіагностики,  принципи 
лікування (кафедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Альвеоліт. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зубів є одним з найпоширеніших оперативних 
втручань у щелепно-лицьовій області. Найчастіше, спізніле 
звернення до стоматолога, безуспішне ендодонтичне лікування, 
запальні процеси, причиною яких є зуб, призводять до видалення. 
Невірно обраний інструментарій, незнання анатомо-

топографічних особливостей альвеолярного відростка, 
неправильно виконана методика операції є причинами 
виникнення різного роду ускладнень, усунення яких може бути 
багатоетапним і тривалим. Таким чином, вивчення питань 
видалення зубів, усунення і профілактики ускладнень є 
актуальними та важливими для лікарів - стоматологів. 



ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. С. 
114-149. 

2. Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 
12-56. 

 

Загальна мета - вміти лікувати і проводити профілактику 
можливих ускладнень. 
 

Конкреті цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Визначати покаання до 
операції видаленн зуба. 

1. Знати абсолютні  віносні 
показання до операції видалення 
зуба (кафедрахірургічної 
стоматології). 

2. Визначати протипоказання 
до операції видалення зуба. 

2. Знати абсолютні і відносні 
протипоказання до операції 
видалення зуба, вміти 
інтерпретувати клінічні дані, 

 тримані під час основних і 
додаткоих методів 
обстеженння (каедра 
хірургічної стоматології). 

3. Виконувати всі етапи 
операції видалення зуба. 

3. Обрати і провести адекватне 
знеболювання, відповідно 
клінічному випадку, 
інструментарій, правильно 
виконати сі етапи видалення 
зуба (кафедра хрургічної 
стоматології). 

4. Діагностувати ускладнення 
опраціївидалення зуба, 
визачати тактику лікування 
і проводити його 

4. Знати класифікацію, клінічні 
ознаки ускладнень, способи 
їхньої діагностики, принципи 
лікуваня (кафедра хірургічної 
стоматологї). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: Альвеолоневрит. Остеомієліт лунки. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Видалення зубів є одним з найпоширеніших оперативних 
втручань у щелепно-лицьовій області. Найчастіше, спізніле 
звернення до стоматолога, безуспішне ендодонтичне лікування, 
запальні процеси, причиною яких є зуб, призводять до видалення. 
Невірно обраний інструментарій, незнання анатомо-

топографічних особливостей альвеолярного відростка, 
неправильно виконана методика операції є причинами 
виникнення різного роду ускладнень, усунення яких може бути 
багатоетапним і тривалим. Таким чином, вивчення питань 
видалення зубів, усунення і профілактики ускладнень є 
актуальними та важливими для лікарів - стоматологів. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. С. 
114-149. 

2. Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 
12-56. 

 

Загальна мета - вміти лікувати і проводити профілактику 
можливих ускладнень. 
 

Кнкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Визначати поазання до 
операції видалення зуба. 

1. Знати абсолютні і відносні 
пказання до операції видалння 
зуба (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Визначати 
протипоказання до операції 
видалення зуба. 

2. Знати абсолютні і відносні 
протипоказання до операції 
видалення зуба, вміти 
інтепретувати клінічні дані, 
отримані під час основних і 
додаткових методів 
обстеженння(кафедра 
хірургічної стоматології) 

3. Виконувати всі етапи 
операції видалення зуба. 

3. Обрати і провести адекватне 
знеболювання, відповідно 
клінічному випадку, 
інструменарій, правильно 
виконати всі етапи видалення зуба 
(кафедра хірургічної 
стоматології
.  

4. Діагностувати 4. Знати класифікацію, клінічні 



ускладнення операції 
видалення зуб, визначати 
тактику лікування і 
проводити його 

ознаки ускладнень, способи їхньої 
діаностики,  принципи 
лікування (кафедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА:Загальні ускладнення під час і після операції видалення 
зубів. Обморок. Колапс. Шок. 
 
  

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Поширеність стоматологічних втручань, застосування різноманітних 
медикаментозних засобів при лікуванні стоматологічних захворювань, зростання 
кількості хворих з алергологічним анамнезом – все це обумовлює значення 
наукових розробок в профілактиці, діагностиці та своєчасному лікуванні 
невідкладних станів в стоматології. Також слід зазначити труднощі, що виникають 
при наданні допомоги хворим на цукровий діабет при розвиненні в них гіпо- та 
гіперглікемічних ком. Існуючі методики проведення масажу серця та штучної 
вентиляції легень безумовно є такими, що без вмінь їх проведення настає смерть 
хворого. В сучасних умовах лікар-стоматолог повинен володіти навичками 
проведення інтенсивної терапії, всіма засобами щодо профілактики ускладнень при 
травмах та запальних процесах щелепно-лицьової області. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

 

1. Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І.М. Матрос-Таранець. – 

Донецьк, 2008. – С. 5 -191. 

2. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. 

 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та своєчасно лікувати невідкладні 
стани, що виникають при стоматологічних втручаннях. Знати та вміти 
впроваджувати профілактичні заходи для запобігання їх розвитку. 
Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
невідкладних станів на 
стоматологічному прийомі на 
підставі скарг, анамнезу, 
об’єктивного  обстеження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об’єктивне 
обстеження хворих з  невідкладними 
станами, що виникають під час 
стоматологічних втручань (кафедри 
внутрішніх хвороб,  хірургічної 
стоматології). 



Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику невідкладних станів. 
Сформулювати остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
невідкладних станах (кафедри 
внутрішніх хвороб, хірургічної 
стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з розвинутими 
невідкладними станами. 

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної і симптоматичної 
терапії (кафедри фармакології, 
загальної хірургії, реанімації та 
інтенсивної терапії). 

5. Провести експертизу 
працездатності, визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворих з невідкладними 
станами. 

5. Проводити експертизу 
працездатності в клініці внутрішніх 
хвороб (кафедра внутрішніх хвороб). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Реплантація, імплантація зубів 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: 
 

     В останні роки імплантологія сформувалася як окрема галузь стоматології, яка 
розвивається швидкими темпами. Як у дентальній, так і у щелепно-лицевій 
імплантації важливу роль відіграє хірургічний етап. Лікар – стоматолог повинен 
знати показання, протипоказання до імплантації,види імплантатів, об’єм 
обстеження перед проведенням дентальної імплантації, методики проведення 
імплантації, ускладнення після стоматологічної імплантації та їх лікування. 

Природа створила довершену систему жування, яку неможливо 
компенсувати штучною заміною. Введення зубного імпланта в щелепну кістку, або 



створення штучного кореня як опори для протеза, дає в результаті конструкцію, 
що нагадує природний зуб. 
Зазвичай штучна опора встановлюється за допомогою хірургічної операції, що 
проводиться амбулаторно під місцевою анестезією 
     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т. – Т. 2 / 
В.О. Маланчук, О.С. Воловар, І.Ю. Гарляускайте та ін.. – К. : ЛОГОС, 2011. – с. 
446- 465. 

 

 

Загальна мета – правильно вибрати метод проведення імплантації на 
верхній або нижній щелепах в залежності від клінічної ситуації. 
 

№ 
п/п 

Дисципліни Знати Вміти 

1 Забезпечуючі: 
Анатомія 
людини 

Особливості анатомічної 
будови верхньої та 
нижньої щелепи людини 

 

 

Провести клінічну оцінку 
особливостей анатомічної 
будови беззубої ділянки 
щелепи, розташування 
анатомічних утворів 

Рентгенологія  Рентгенологічні ознаки 
остеопоротичних та 
остеосклеротичних змін 
кісткової тканини. 
Показники мінеральної 
щільності альвеолярної 
кістки 

Діагностувати зміни 
мінеральної щільності кісткової 
тканини альвеолярного 
відростку по рентгенологічним 
знімкам 

2 Внутрішньо-

предметна 
інтеграція: 

імплантологія 

Особливості конструкцій, 
види імплантатів, які 
застосовуються при одно-

та двох етапній 
імплантації 

Правильно вибрати 
конструкцію імплантата від 
конкретної клінічної ситуації на 
верхній або нижній щелепі. 
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                                     ТЕМА: Гострі періодонтити 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в 
області антибіотиків та протизапальних засобів не вирішують проблеми 
своєчасної та остаточної діагностики запальних процесів. Не менш 
важливі є питання вибору лікувальної тактики та своєчасного 
спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення шляхів 
поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах має велике 
практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос-

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191. 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з метою 
визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конреті цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми  
запальних захворювань 
одонтогенно етіології на 
підстві даних скарг, 
анамнезу, об’єктивного 

 бстеження. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хвори з апальними 
захворюванняи одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
дослідень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідоність інструментальних, 
лабораторних, рентгенологічних 
меодів досліджень, оцінювтиїх 
результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику запальих 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати 

3. Розпізнавати синдроми пр
 

заальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (каедра 
хірургічної стоматології). 
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остаточний діагноз. 
4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з запальним 
захворюванням оонтогенної 
етіології. 

4. Застосовувати засоби 
етіологічної,патогенетичної та 
симптоматичної терапії при запальних 
захорюваннях 
одонтогенноїетілогії (кафедри 
фармакології, хірургічної 
стоматології). 

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

5. Проводити кспртизу 
працездатності в щелепно-лицьовому 
стаціонарі (кфедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Хронічні періодонтити. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в 
області антибіотиків та протизапальних засобів не вирішують проблеми 
своєчасної та остаточної діагностики запальних процесів. Не менш 
важливі є питання вибору лікувальної тактики та своєчасного 
спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення шляхів 
поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах має велике 
практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос-

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з метою 
визначення подальшої тактики лікування. 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдрми  
запальних захворювань 
одонтогенної етіології на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об’єтивног обстеження. 
Поставити поередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обтеження хворих з запальними 
захворюваннями однтогенної 
етіології (кафеда хірургчної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
лабораторних, 
рентгенологічнихметодів 
досліджень, оцінювати їх рзультати 
(кафедри радіологї, внутрішніх 
хвороб). 

3. Пров
 сти диференціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточни діагноз. 

3. Розпізнаваи синдроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології 
(кафедрахірургічно стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти пан 
ліування хворого з заальним 
захворюванням одонтогенної 
етіології. 

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії при запальних ахворюваннях 
одонтогенної етіологі (кафедри 
фармакології, хіургічної 
стоматології). 

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

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-лицьовому 
стаціонарі (кафедр хіургічної 
стоматології) 

 

 

 

ТЕМА: Гострі перікоронарити.  
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в 
області антибіотиків та протизапальних засобів не вирішують проблеми 
своєчасної та остаточної діагностики запальних процесів. Не менш 
важливі є питання вибору лікувальної тактики та своєчасного 
спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення шляхів 
поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах має велике 
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практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос-

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з метою 
визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми  
запальних захворювань одонтогенної 
етіології на підставі даних скарг, 
анамнезу, об’єктивног обстеженя. 
Поставити попередній іагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хорих з 
запальними зхворюваннями 
одонтогенної етіології 
(кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначат необхідний обсяг 
і послідовність 
інструментальних, 
лабораторних, 
рентгенологічних методів 
дослджень, оцінювати їх 
резултати (кафедри 
радіології, внутрішніх хвороб). 

3. Провести дифернціальну 
діагностику запальних захворюваннях 
одонтогенної 
етіології.Сформулюватиостаточний 
дігноз. 

3. Розпізнавати сндром при 
запальних захврюваннях 
одонтогенної етіології 
(кафедра хірургічної 
стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікуваня хворого з запальним 
заворюванням одонтогенної 
етіології. 

4. Застосвувати засоби 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії при 
запальних 
захворюванняходонтогенної 
етіології (афедри 
фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести ексертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілакики і 
реабіітації конкретому хворому. 

5. Проводти експертизу 
працедатності в щелепно-

лицьовому стаціонарі (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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ТЕМА: Хронічні перікоронарити. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в 
області антибіотиків та протизапальних засобів не вирішують проблеми 
своєчасної та остаточної діагностики запальних процесів. Не менш 
важливі є питання вибору лікувальної тактики та своєчасного 
спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення шляхів 
поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах має велике 
практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос-

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з метою 
визначення подальшої тактики 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’єктине 
обстеження хворих з запальними 
захворюваннями одонтогенної 
етіології 
 кафедра хірургічної 
стматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результаи. 

2. Визначати необхідний обсяг 
іпослідовність інструментальних, 
лабораторних, ренгенологічних 
методів досліджень, оцінювати їх 
результати (кафедри ра
 іології, 
внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
еіології. Сформулвати 
остаточний діагноз. 

3. Розпзнавати синдроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматл
 гії). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з запальним 
захворюванням одонтогенної 

4. Застосовувати засоби етіолгічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії пи запальних 
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етіології. захворюваннях одонтогенної 
етіології (кафедри фармаколог
 ї, 
хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програм
 

профілактики і рабілітації 
конкретному хворому. 

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-лицьовому 
стаціонарі (кафедра хірургічно
 

стом
 тології). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Гострі періостити. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в 
області антибіотиків та протизапальних засобів не вирішують проблеми 
своєчасної та остаточної діагностики запальних процесів. Не менш 
важливі є питання вибору лікувальної тактики та своєчасного 
спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення шляхів 

поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах має велике 
практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос-

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191. 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
гострих та хронічних періоститів та їх ускладнень з метою визначення 
подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідни ріень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми 
гострих та хронічних періоститів 
на підставі даних скарг, 
анамнезу, об’єктивного 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 

 бстеження хворих з запальними 
захворюваннями оонтогенної 
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обстеження. Поставити 
попередній діагноз. 

етіології (кафера хіругічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
лабораторних, рентгенологічни
 

методів досліджень, оцінювати їх 

 езультати (кафедри радіолоії, 
внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику гострих та 
хронічних періоститів. 
Сформулювати остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних ахворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної томатології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з гострим та 
хронічним періоститом. 

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії при запальних захворюваннях 
одонтогенної тіології (кафедри 
фармакології, хіургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатнсті івизначити 
прогноз, амітити програму 
профілактики і реабілітації 
конкретному хворому. 

5. Проводити експертизу 
праездатності в щелепно-

лицьвому стаціонарі (кафедра 
хірургічної стоматології) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Хронічні періостити. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів хірургічної 
стоматології і займають велике місце в повсякденній практичній роботі 
лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в області антибіотиків 
та протизапальних засобів не вирішують проблеми своєчасної та остаточної 
діагностики запальних процесів. Не менш важливі є питання вибору 
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лікувальної тактики та своєчасного спрямування хворого до відповідного 
закладу. Вивчення шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних 
процесах має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос-

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191. 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику гострих 
та хронічних періоститів та їх ускладнень з метою визначення подальшої 
тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми 
гострих та хронічних періоститів 
на підставі даних скарг, анамнезу, 
об’єктивного обстеження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, анамнез, 
проводити об’єктивне обстеження 
хворих з запальними захворюваннями 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

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 
діагностику гострих та хронічних 
періоститів. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з гострим та 
хронічним періоститом. 

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії при запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-лицьовому 
стаціонарі (кафедра хірургічної 
стоматології). 
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ТЕМА:Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп. Етіологія, 
патогенез 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. 
Матрос-Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191. 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
гострих та хронічних одонтогенних остеомієлітів та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти 

1. Виділити основні симптоми 
гострих і хронічних 
одонтогенних остомієлітів на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об’єктивного обстеження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеженя хворих з запальними 
захворювннями одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг 
іпослідовність 
інструментальних, лабораторних, 
рентгенологічни методів 
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досліджень, оцінюати їх 
результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику гострих і хронічних 
одонтогенних остомієлітів 

Сформулюватиостаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати синдром при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (афедра 
хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з гострими і 
хронічними одонтогенними 
остомієлітами 

4. Застосовувати засоби 
етіолгічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії при 
запальнихзахворюваннях 
одонтогенноїетіології (кафедри 
фармакології, хірургічної 
стоматології). 

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

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-

лицьовому стаціонар (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

ТЕМА:Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп. Клініка, 
діагностика. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. 
Матрос-Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191. 
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Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
гострих та хронічних одонтогенних остеомієлітів та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми 
гострих і хронічних 
одонтогенних остомієлітів на 
підставі даних скарг
 

анамнезу, об’єктивного 
обстеження. Поставити 
попередій діагноз. 

1. Збирати 
  оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з запальними 
захворюваннями одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додатових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику гострих і 
хронічних одонтогенних 
остомієлітів Сформулювати 
остаточний дігноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти 
план лікування хворого з 
гострими і хронічними 
одонтогенними остомієлітами 

4. Застосовувати засоби 
етіологічної, патогенетичої та 
симптоматичної терапії при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працезданості і визначити 
прогноз, намітити програму 
профлактики і реабілітації 
конкретному хворому. 

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-

лицьовому стаціонарі (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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ТЕМА: Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп. Комплексне 
лікування. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. 
Матрос-Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191. 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
гострих та хронічних одонтогенних остеомієлітів та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знаь-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми 
гострих і хронічних 
одонтогенних остомієлітів на 
підставі даних скарг, 
анамнезу, об’єктивного 
обстеження. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводии об’єктивне 
обстеження хворих з запальними 
захворюванями одонтогенної 
етіологі (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
лабораторних, рентгеноогічних 
методів досліджень, оцінювти їх 
результати (кафедри адіології, 
внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику гострих і 
хронічних одонтогенних 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кфедра 
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остомієлітів Сформулювати 
остаточний діагноз. 

хірургічної стоматолгії). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з гострими і 
хронічними одонтогенними 
остомієлітами 

4. Застосовувати засоби 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії при 
заальних захворюваннях 
одонтогенної тіології (кафедри 
фармаколгії, хірургічної 
стоматології). 

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

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-

лицьовому стціонарі (кафедра 
хірургічної стомаології). 
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ТЕМА: Особливості перебігу остеомієліту у літніх людей. 
 

                                 Актуальність теми:  

Одонтогенний гайморит – це запалення 

 слизової оболонки верхнещелепної пазухи, що виникає в результаті 
поширення інфекції з осередків гострого або хронічного запалення в 
області премолярів і молярів верхньої щелепи ( періодонтити, 
періостити, остеомієлити, нагноєні радикулярні кісти, розкриття 
(перфорації) верхнещелепної пазухи, проштовхуванні кореня зуба в 
неї під час екстракції, попадання інфекції під час лікування 
хронічних періодонтитів і т.п.)."  
          За даними А.А.Тимофєєва (1999) одонтогенний гайморит 
зустрічається в 21,3% випадків, а риногенний – у 3,1% від загального 
числа гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. 
         Одонтогенний гайморит частіше зустрічається в дорослих. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос-

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
гострих та хронічних одонтогенних остеомієлітів та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкртні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми 
гострих і хронічних 
одонтогенних остомієлітів на 
підставі даних скарг, 
анамнезу, об’єктивного 
обстеення. Поставити 
попередні діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проодити об’єктивне 
обстеження хворих з запальними 
захворюваннями одонтогенної 
етілогії (кафедра ірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретуваи їх 

2. Визначати необ
 ідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
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результати. лабораторнх, рентгенологічних 
методів досліджень, оцінювати їх 
результати (кафдри радіології, 
внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику гострих і 
хронічних одонтогенних 
остомієлітів Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічої стматології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з гострими і 
хронічними одонтогенними 
остомієлітами 

4. Застосовуват
 засоби 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної теапії при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фаракології, хірургічної 
стоматології
.  

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, наітити програму 
профілактки і реабілітації 
конкретному хворму. 

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-

лицьовому стаціонарі (кафера 
хіургічної стоматології). 
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ТЕМА: Хронічний одонтогенний остеомієліт щелеп. Клініка, 
діагностика. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос-

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
гострих та хронічних одонтогенних остеомієлітів та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні ціл
:  Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми 
гострих і хронічних 
одонтогенних остомієлітів н
 

підставі даних скарг, анмнезу, 
об’єктивного обстеження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з запальними 
зхворюваннями одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткови
 

досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг 
іпослідовність 
інструментальних, лабораторних, 
рентгенологічних методів 
досліджень, оцнювати 
їхрезультати (кафедри 
радіології, внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику гострих і 
хронічних одонтогенних 
остомієлітів 

Сформулюватиостаточний 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних заворювннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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діагноз. 
4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з гострими і 
хронічними одонтогенними 
остомієлітами 

4. Застосовувати засоби 
етіолгічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії при 
запальних захворюваннях 
одонтогеної етіолгії (кафедри 
фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатносі і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реаілітації 
конкретному хвороу. 

5. Проводити 
експертизупрацедатності в 
щелепно-лицьовому стаціонарі 
(кафедра хірургічної 
стоматології). 
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ТЕМА: Хронічний одонтогенний остеомієліт щелеп. Комплексне 
лікування. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 

шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. 
Матрос-Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
гострих та хронічних одонтогенних остеомієлітів та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми 
гострих і хронічних 
одонтогенних остомієлітів на 
підставі даних скарг, 
анамнезу, об’єктивного 
обстеення. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, поводити об’єктивне 
обстеження хворих з запальними 
захворюваннями одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретуваи їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику гострих і 
хронічних одонтогенних 
остомієлітів Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 



 56 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з гострими і 
хронічними одонтогенними 
остомієлітами 

4. Застосовувати засоби 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії ри 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, наітити програму 
профілактики і реаблітації 
конкретному хворому. 

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-

лицьовому стаціонарі (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Наслідки одонтогенного остеомієліту. 
Постійне зростання числа пацієнтів з гнійно-запальними процесами, а 

також рост в їх числі хворих з важким перебігом, генералізацією процесу 
обумовлює необхідність пошуку нових методів діагностики, лікування і 
профілактики. Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній практичній 
роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в області 
антибіотиків та протизапальних препаратів не зменшують важливість 
своєчасної та вірної діагностики запальних процесів. Не менш важливими є 
питання вибору лікувальної тактики та своєчасного направлення хворого до 
відповідного закладу. Вивчення шляхів поширення інфекції при 
одонтогенних запальних процесах має велике практичне значення в питаннях 
профілактики.  
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос-

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета - вміти діагностувати ускладнення гнійно-запальних 
захворювань одонтогенної етіології з метою їх профілактики, визначення 
оптимальної тактики лікування та запобігання генералізаціі інфекціі.  
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми при 
ускладненнях гнійно-запальних 
процесів одонтогенної етіології на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об’єктивного дослідження. Поставити 
попередній діагноз. 
 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з гнійно-запальними 
процесами одонтогенної етіології 
(кафедра хірургічної стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначити необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних та 
інструментальних  методів дослідження 
й оцінити їх результати (кафедри 
внутрішніх хвороб, загальної хірургії, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику ускладнень гнійно-

запальних процесів одонтогенної 
етіології. Сформулювати остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми в стоматології 
(кафедра хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування ускладнень гнійно-

запальних процесів одонтогенної 
етіології в залежності від варіанта 
захворювання.  

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, обсяг хірургічного втручання 
при ускладненнях гнійно-запальних 
процесів одонтогенної етіології 
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

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

5. Провести експертизу працездатності 
хворих в стоматологічній клініці 
(кафедра хірургічної стоматології) 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМИ: Абсцеси і флегмони піднижньощелепної і підборідної 
ділянок 

                                  АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми  
запальних захворювань 
одонтогенної етіології на 
підставі даних скарг, 
анамнезу, об’єктивног
 

обстеження. Поставити 
попредній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з запальними 
захворюваннями одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 
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2. Скласти плн додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальн
 

діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з запальним 
захворюваням одонтогенної 
етіології. 

4. Застосовувати засоби 
етіологічної, патгенетичної та 
симптоматичної терапії при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 

фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 

 рацездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 

 рофілактики і реабілітації 
конкретному хворому. 

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-

лицьовому стаціонарі (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

ТЕМА:  Абсцеси і флегмони крило-щелепного простору. Абсцеси 
щелепно-язичної канавки. 
                                  АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 
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Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідний івень знань-умінь: 
Вміти: 

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

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з запальними 
захврюваннями одонтогенної 
етілогії (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенноїетіології (кафедра 
хірургічної соматології). 

4. Обґрнтувати і скласти 
план лікування хворого з 
запальним захворюванням 
одонтогенної етіології. 

4. Застосовувати засоби 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії при 
запальних захворюваннях 
одонтогеної етіології (кафедри 
фаракології, хірургічної 
стоматології). 

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

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-

ли
 ьовому стаціонарі (кафедра 
хірургічної томатології). 
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ТЕМИ: Абсцеси і флегмони підочної, іклової ділянок та очної 
ямки. 
 

                                  АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цлі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

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

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з 
запальнимизахворюваннями 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план додаткоих 
досліджень, інтерпретувати 
їх результати. 

2. Визначати необхідний обсягі 
послідовність інструментальних, 
лабораторних, рентгенологічних 
методів досліджень, оінювати х 
результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях 

3. Розпізнавати синдроми при 
запаль
 их заворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 



 62 

одонтогенної етіології. 
Сформулюати остаточний 
діагноз. 

хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти 
план лікування хворого з 
запаьним захворюванням 
одонтоенної етіології. 

4. Застосовувати засоби етілогічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії при запальних захворюваннях 
одонтогеної етіології (кафедри 
фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і ребілітації 
конкретному хворму. 

5. Проводити експертиу 
пра
 ездатності в щелепно-

лицьовому стаціонарі (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМИ:      Абсцеси і флегмони щічної ділянки. 
                            АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 
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3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми  
запальних захворювань 
одонтогенної етіології на 
підставі даних скаг, 
анамнезу, об’єктивного 

 бстеження. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з запальними 
захворюваннями одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
доліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику заальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і склсти 
план лікування хворого з 
запальним захворюванням 
оонтогенної етіології. 

4. Застосовувати засоби 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності івизначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
конкретному хворму. 

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-

лицьовому стаціонарі (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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ТЕМА: Абсцеси і флегмони підскроневої та крило- піднебінної 
ямок. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти 

1. Виділити основні синдроми  
запальних захворювань 
одотогенної етіології на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об’єктивного обстежння. 
Поставити попереній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з 
запальними захворюваннями 
одонтогенної етіоогії (кафедра 
хірургічної томатології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провестидифернціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати сндроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стматології). 
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4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування хворого з запальим 
заворюванням одонтогенної 
етіології. 

4. Застосовувати засоби 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фармкології, хірургічної 
стомаології). 

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

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-

лицьовому стаціонарі (кафедра 
хірургічної соматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМИ: Абсцеси і флегмони скроневої ділянки. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 



 66 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

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

1. Збирати й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з запльними 
захворюваннями одон
 огенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних заворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
х
 рургічної стоматології). 

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

4. Застосовувати засоби 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії при 
запальних захворюванях 
одонтогенної етіології 
 кафедри 
фармакології, хірургічної 
стоматології). 

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

5. Проводити експертизу 
праездатності в щелепно-

лицьовому стаціонарі (кафедра 

 ірургічної стоматології). 

 

 

ТЕМА: Флегмона дна ротової порожнини. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні ціл
:  Вихідний рівень зань-умінь: 
Вміти: 

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

1. Збирати й оцінюват скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворх з запальними 
захворюваннями одонтогенної 
етіології (кафедра хірургчної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати 
їх результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальни
, 

лабораторних, рентгенологічних 
мтодів досліджень, оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
внутршніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточий діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальни захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

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

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симтоматичної 
терапії при запальних 
заворюваннях одонтогенної 
етіології (кафедри фармакології, 
хірургічноїстоматології). 

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

 онкретному хворому. 

5. Проводити 
експертизупрацездатності в 
щелепно-лицьовому стаціонарі 
(кафедра хірургічної стоматології). 
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ТЕМА: Абсцеси язика. Абсцес і флегмона шиї. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики лікування. 

 

Конкретні цілі: Вхідний 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 хворих з запальними 
захворюваняи одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти плн 
додаткових досліджень, 
інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовністьінструментальних, 
лабораторних, рентгенологічних 
методів досліджень, оцінюватиїх 
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результати (кфедри радіології, 
внутрішніх хвороб). 

3. Провести 
диференціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях 
одонтогенної етіології. 
Сформулювати остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворювання
 

одоногенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти 
план лікування хворого з 
запальним захворюваням 
одонтогенної етіології. 

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогнетичної та симптоматичної 
терапії при запальних захворюваннях 
одонтогенної етілогії (кафедри 

 армакології, хірургічної 
стоматології). 

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

5. Проводити експертизу 
працездатност в щеепно-

лицьовому стаціонарі (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

ТЕМА:Абсцеси і флегмони білявушно-жувальної ділянки. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній 
практичній роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення 
фармакології в області антибіотиків та протизапальних засобів не 
вирішують проблеми своєчасної та остаточної діагностики запальних 
процесів. Не менш важливі є питання вибору лікувальної тактики та 
своєчасного спрямування хворого до відповідного закладу. Вивчення 
шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних процесах 
має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-

365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-

56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 
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Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з 
метою визначення подальшої тактики 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 
попердній діагноз. 

1. Збирти й оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з запальними 
захворюваннями одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план ддаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
дігностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіоогії. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти 
план лікування хворого з 
запальним захворюванням 

 донтогенної етіології. 

4. Застосовувати засоби 
етіологічної, патогентичної та 
симптоматичної терапії при 
запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працздатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
прфілактики і реабілітації 
конкретному хворому. 

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-

лицьовому стаціонарі (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

ТЕМА: Абсцеси і флегмони біляглоточного простору. 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів хірургічної 
стоматології і займають велике місце в повсякденній практичній роботі 
лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в області антибіотиків 
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та протизапальних засобів не вирішують проблеми своєчасної та остаточної 
діагностики запальних процесів. Не менш важливі є питання вибору 
лікувальної тактики та своєчасного спрямування хворого до відповідного 

закладу. Вивчення шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних 
процесах має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з метою 
визначення подальшої тактики 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 
хворих з запальними захворюваннями 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

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 
діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії при запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-лицьовому 
стаціонарі (кафедра хірургічної 
стоматології). 
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             ТЕМА: Гострий гематогенний остеомієліт 

 

 

                               АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

 

Остеомієліт щелеп представляє собою інфекційно-алергічний гнійно-

некротичний процес, який розвивається у кістці під дією як зовнішніх 
(фізичних, хімічних, біологічних), так і внутрішніх (нейрогуморальних, 
аутоінтоксикація) факторів на фоні попередньої сенсибілізації організму. 
До З-річного віку одонтогенний остеомієліт щелеп зустрічається дуже рідко. 
Пік захворюваності його припадає на 8-11 років та причиною частіше є 
тимчасові або перший постійний моляри. При хибному лікуванні гострого 
одонтогенного остеомієліту у дітей можливий перехід у хронічну форму, 
розвитку гаймориту та артриту, одно- чи двобічному анкілозу СНЩС, 
виникненню вторинних деформацій кісток та м'яких тканин ЩЛД, а також 
можливі загальні порушення: менінгіт, медіастеніт, токсична та 
септікопіємічна форми з метастазами можуть закінчитися загибеллю хворого. 
     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з метою 
визначення подальшої тактики 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 
хворих з запальними захворюваннями 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
лабораторних, рентгенологічних 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

методів досліджень, оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії при запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-лицьовому 
стаціонарі (кафедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Гострий одонтогенний гайморит 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Проблема діагностики, лікування, реабілітації пацієнтів з одонтогеним 

і риногенним гайморитами залишається актуальною. В останні роки 
відмічається стійка тенденція росту кількості хворих із даною патологією, 
при цьому значно зростають перфоративні форми запальної патології у 
верхньощелепному синусі. Труднощі в діагностиці, диференційній 
діагностиці призводять до помилок в лікуванні гайморитів, поширенню 
гнійно-запального процесу, підвищенню вірогідності розвитку 
внутрішньочерепних ускладнень, генералізаціі процесу. За останні 
десятиріччя розроблені та впроваджені численні методики діагностики та 
лікування хворих на цю патологію, однак особливості перебігу, складнощі в 
діагностиці та лікуванні обумовлюють необхідність подальшого наукового 
вивчення шляхів поширення інфекції, її профілактики, що має практичне та 
соціальне значення. Це обґрунтовує доцільність детального розкриття даної 
теми для лікарів-інтернів-стоматологів. 
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Джерела інформації: 
1.  Богатов О.І., Захарова І.О., Малахова М.О.   Одонтогенні верхньощелепні 
синусити: Монографія.- Москва: ВАС „Стоматологія”, СамДМУ, 2008.- 168с. 
2.  Протоколи надання стоматологічної допомоги // За заг. ред. Ю.В.Опанасюка.- 
К.: ТОВ Вид.-інформ. центр „Світ сучасної стоматології”, 2008.-506с. 
3. Бактеріальна обсіменінність верхньощелепної пазухи після радикального 
хірургічного лікування / В.Т.Пальчун,О.І.Крюков, Н.Л.Кунельська, Д.С. 
Огородніков, М.Є.Артем’ єв // Вісник оториноларингології.-2004.-№1.-С.33-34. 

Загальна мета - вміти діагностувати і лікувати одонтогенні та 
риногенні гайморити. 

  

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити й оцінити на підставі 
анамнезу і даних додаткових 
методів досліджень основні 
симптоми одонтогенних і 
риногенних гайморитів. 
 

1. Збирати й оцінювати скарги, анамнез 
і проводити об′єктивне обстеження 
хворих на  одонтогенний і риногенний 
гайморити (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Поставити попередній клінічний 
діагноз. 

2. Оцінювати дані об′єктивного 
обстеження хворих на  одонтогенний і 
риногенний гайморити (кафедра 
хірургічної стоматології). 

3. Скласти індивідуальну схему 
діагностичного пошуку та 
проаналізувати результати 
додаткових методів дослідження. 

3. Оцінювати та інтерпретувати дані 
інструментальних (кафедра хірургічної 
стоматології) і рентгенологічних 
(кафедра радіології) методів 
дослідження . 

4. Провести диференціальну 
діагностику одонтогенних і 
риногенних гайморитів на підставі 
диф.діагностичних алгоритмів. 

4.  Розпізнавати основні симптоми при 
одонтогенному і риногенному 
гайморитах (кафедра хірургічної 
стоматології). 

5. Поставити остаточний діагноз, 
призначити лікування хворому на 
одонтогенний і риногенний 
гайморити. 

5. Встановлювати попередній клінічний 
діагноз і визначити тактику ведення 
хворого на  одонтогенний і риногенний 
гайморити (кафедра хірургічної 
стоматології). 

6. Розробити профілактичні заходи 
і провести експертизу хворому на 
одонтогенний і риногенний 
гайморити. 

6. Складати план профілактики та 
прогноз працездатності хворому на 
одонтогенний і риногенний гайморити 
(кафедра хірургічної стоматології). 
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ТЕМИ: Хронічний одонтогенний гайморит 

Проблема діагностики, лікування, реабілітації пацієнтів з одонтогеним 

і риногенним гайморитами залишається актуальною. В останні роки 
відмічається стійка тенденція росту кількості хворих із даною патологією, 
при цьому значно зростають перфоративні форми запальної патології у 
верхньощелепному синусі. Труднощі в діагностиці, диференційній 
діагностиці призводять до помилок в лікуванні гайморитів, поширенню 
гнійно-запального процесу, підвищенню вірогідності розвитку 
внутрішньочерепних ускладнень, генералізаціі процесу. За останні 
десятиріччя розроблені та впроваджені численні методики діагностики та 
лікування хворих на цю патологію, однак особливості перебігу, складнощі в 
діагностиці та лікуванні обумовлюють необхідність подальшого наукового 
вивчення шляхів поширення інфекції, її профілактики, що має практичне та 
соціальне значення. Це обґрунтовує доцільність детального розкриття даної 
теми для лікарів-інтернів-стоматологів. 

Джерела інформації: 
1.  Богатов О.І., Захарова І.О., Малахова М.О.   Одонтогенні верхньощелепні 
синусити: Монографія.- Москва: ВАС „Стоматологія”, СамДМУ, 2008.- 168с. 
2.  Протоколи надання стоматологічної допомоги // За заг. ред. Ю.В.Опанасюка.- 
К.: ТОВ Вид.-інформ. центр „Світ сучасної стоматології”, 2008.-506с. 
3. Бактеріальна обсіменінність верхньощелепної пазухи після радикального 
хірургічного лікування / В.Т.Пальчун,О.І.Крюков, Н.Л.Кунельська, Д.С. 
Огородніков, М.Є.Артем’ єв // Вісник оториноларингології.-2004.-№1.-С.33-34. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати і лікувати одонтогенні та 
риногенні гайморити. 

  

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити й оцінити на підставі 
анамнезу і даних додаткових 
методів досліджень основні 
симптоми одонтогенних і 
риногенних гайморитів. 
 

1. Збирати й оцінювати скарги, анамнез 
і проводити об′єктивне обстеження 
хворих на  одонтогенний і риногенний 
гайморити (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Поставити попередній клінічний 
діагноз. 

2. Оцінювати дані об′єктивного 
обстеження хворих на  одонтогенний і 
риногенний гайморити (кафедра 
хірургічної стоматології). 

3. Скласти індивідуальну схему 
діагностичного пошуку та 
проаналізувати результати 
додаткових методів дослідження. 

3. Оцінювати та інтерпретувати дані 
інструментальних (кафедра хірургічної 
стоматології) і рентгенологічних 
(кафедра радіології) методів 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

дослідження . 
4. Провести диференціальну 
діагностику одонтогенних і 
риногенних гайморитів на підставі 
диф.діагностичних алгоритмів. 

4.  Розпізнавати основні симптоми при 
одонтогенному і риногенному 
гайморитах (кафедра хірургічної 
стоматології). 

5. Поставити остаточний діагноз, 
призначити лікування хворому на 
одонтогенний і риногенний 
гайморити. 

5. Встановлювати попередній клінічний 
діагноз і визначити тактику ведення 
хворого на  одонтогенний і риногенний 
гайморити (кафедра хірургічної 
стоматології). 

6. Розробити профілактичні заходи 
і провести експертизу хворому на 

одонтогенний і риногенний 
гайморити. 

6. Складати план профілактики та 
прогноз працездатності хворому на 
одонтогенний і риногенний гайморити 
(кафедра хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМИ: Підшкірна гранульома лиця 

 

Навчальна мета заняття: удосконалити знання лікарів-інтернів з питань 
етіопатогенезу, клініки, діагностики та методів лікування мігруючої 
гранульоми обличчя. 

Навчальні питання: 
1. Загальна характеристика мігруючої гранульоми обличчя; 
2. Механізм розвитку підшкірно мігруючої гранульоми обличчя; 
3. Клініка мігруючої гранульоми обличчя; 
4. Класифікація  за гістологічною будовою; 
5. Діагностика мігруючої гранульоми обличчя; 
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6. Способи хірургічного лікування. 
Короткий зміст заняття: 
Хронічне рецидивуюче банальне чи специфічне одонтогенне запалення 

лімфовузлів обличчя прийнято (в літературі) об’єднувати в поняття 
«одонтогенна підшкірна гранульома обличчя», «мігруюча гранульома 
обличчя», «повзуча гранульома обличчя», «мігруюча гранульома щоки». Цей 
термін охоплює всі види рецидивних неспецифічних хронічних 
одонтогенних гнійних лімфаденітів та нагноєних специфічних одонтогенних 
процесів у лімфовузлах та в підшкірній клітковині обличчя. Проте, деякі 
автори ( Л. М. Рабинович та ін. 1967 ) пропонують виділяти запалення 
підшкірної клітковини обличчя у самостійну нозологічну одиницю, 
незважаючи на те, що вона, по суті, є спочатку уруженням лімфовузла, а 
згодом – сусідніх тканин (клітковини, шкіри, м’язів, кістки). Утворення 
грануляційної тканини – наслідок запалення, руйнування та заповнення  
лімфовузла та прилеглих до нього тканин, а не початкове вихідне 
захворювання.  Починається завжди з ураження реґіонарного лімфатичного 
вузла або групи вузлів. Розвивається внаслідок довготривалого подразнення 
лімфатичного вузла одонтогенним чи іншим джерелом інфекції, який у 
процесі руйнується і заповнюється грануляційною тканиною, час від часу тут 
виникає загострення, яке призводить до проривання шкіри і виникнення 
фістули , яка через деякий час загострюється і рубцюється, згодом виникає 
фістула поруч.  

Розрізняють чотири клінічні форми підшкірної гранульоми (за Л. М. 
Рабиновичем): початкову, стаціонарну, повзучу та абсцедивну. За клінічним 
перебігом виділяють два періоди: прихований (початковий) і період шкірних 
виявів (стаціонарна, повзуча і абсцедивна форма хвороби). У початковій фазі 
захворювання під шкірою виникають грануляції без істотного накопичення 
гною. Потім підшкірні гранульоми загноюються, утворюючи на обличчі не-

глибокі фістули, з яких виділяється невелика кількість гнійно-кров'янистого 
ексудату. Незабаром ці фістули (1-2-3) закриваються, але в міру накопичення 
ексудату знову розкриваються або виникають нові фістули поруч з по-

передніми зарубцьованими. З поширенням процесу на сусідні тканини він 
набуває «повзучого» характеру. 

За гістологічною будовою підшкірну одонтогенну гранульому поділяють 
на п′ять типів: ексудативно-продуктивний, продуктивний, рубцьований, 
змішаний та гранулематозний. Описана клініко-гістологічна характеристика 
дає достатнє уявлення про початковий або ускладнений лімфаденіт 
(перилімфаденіт, нагноєння лімфатичного вузла) у зв'язку з надходженням 
одонтогенної та неодонтогенної інфекції  у вузол. 

При діагностиці важливо встановити характер захворювання: банальний 
чи специфічний. Якщо джерело інфекції не встановлено і виникло нагноєння 
вузла (чи пакету вузлів), потрібно розрізати абсцес, що утворився, і дре-

нувати його. В окремих випадках буває достатньо відсмоктування гною і 
виповнення порожнини гнійника розчином антибіотика. Якщо ж джерело 
інфекції встановлено, потрібно його усунути, застосовуючи антибактеріальні 
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препарати або хірургічним втручанням (видалення періодонтитного зуба, 
вилущення нагноєної кісти, ліквідація навислого запаленого капюшона над 
зубом, що прорізується, лікування гаймориту, остеомієліту, періоститу і т. 
д.). За наявності зв'язку між нагноєним лімфовузлом та одонтогенним джере-

лом інфекції звичайно буває достатньо усунути останнє, щоб лімфаденіт чи 
перилімфаденіт припинився. Проте в деяких випадках, крім втручання на 
зубі (видалення його, реплантація, резекція верхівки кореня тощо), потрібно 
зробити розріз по перехідній складці, щоб перерізати грапуляційно-

запальний тяж, що веде від зуба до вогнища в м'яких тканинах. Розріз дрену-

ють йодоформною марлевою смужкою. Таким чином повністю припиняється 
надходження нових порцій інфекції із зубощелепної системи. Якщо ж 
нагноєння лімфовузла стало причиною ще й руйнування  і рубцевої 
деформації шкіри, потрібно вирізати рубцево змінені тканини, видалити всю 
грануляційну тканину , як у глибині вогнища, так  і з внутрішньої поверхні 
розрізаної шкіри, промити рану  і пошарово її ушити. 

Контрольні питання: 
1. Дайте загальну характеристику мігруючої гранульоми обличчя; 
2. Вкажіть механізм розвитку;  
3. Опишіть клінічну  картину мігруючої гранульоми обличчя; 
4. Наведіть класифікацію  за гістологічною будовою; 
5. Вкажіть методи діагностики;  
Назвіть способи лікування мігруючої гранульоми обличчя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Гнилосно-некротична флегмона дна ротової порожнини 

ГНИЛЬНО-НЕКРОТИЧНА ФЛЕГМОНА ДНА ПОРОЖНИНИ РОТА, АБО 
АНГІНА ЛЮДВІГА є особливим різновидом розлитої флегмони дна 
порожнини рота, піднижньощелепної і підпідборідкової ділянок, при якій 
спостерігається різкий набряк і некроз тканин без гнійного їх розплавлення. 
Замість гною наголошується невелика кількість іхорозної смердючої рідини 
кольору м'ясних помиїв. Найчастіше процес починається з осередкового 
ураження щелепно-під'язикового м'яза. Лімфатичні вузли і слинні залози в 
перші дні набряклі, але без особливих змін. М'язи дна порожнини рота 
товщають, місцями містять вогнища з бульбашками газу з різким іхорозним 
запахом. Лікування полягає в ранньому широкому розтині осередків 
ураження. 
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Патологічна анатомія 

 

М'язи дна ротової порожнини значно ущільнюються, некротизуються на всій 
протяжності або в окремих ділянках; ніякого гноєутворення немає, 
утворюються лише невеликі вогнища розм'якшення і розплавлення м'язів. Із 
цих вогнищ при розтині виділяється незначна кількість іхорозної рідини 
брудно-коричневого кольору з неприємним запахом і бульбашками газу. В 
решті ділянок м'язи виглядають сухими, мало кровоточивими, ніби 
звареними. Ніяких ознак ексудації або проліферації немає. 
 

ШЛЯХИ  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГНИЛЬНО-НЕКРОТИЧНОЇ ФЛЕГМОНИ 
ДНА ПОРОЖНИНИ РОТА не простежуються, оскільки без операції швидко 
наступає смерть при картині загального сепсису і наростаючого занепаду 
серцевої діяльності. 
 

  

 

  

 

Клініка 

 

Ця флегмона характеризується особливо тяжкою інтоксикацією хворих і 
значним виявом місцевих симптомів: дихання різко прискорене, 
переривчасте, утруднене, зіниці розширені; хворі приймають вимушене 
положення сидячи. Збудження швидко змінюється апатією, пригніченням 
діяльності серця. Незважаючи на значне поширення набряку і інфільтрату під 
язиком, шкіра над місцем ураження в перші дні (3-5) не змінена, збирається в 
складку, а згодом - покривається характерними окремими плямами 
бронзового кольору. Це пояснюєтьсж тим, що основний процес локалізується 
в м'язах дна рота; що ж стосується розташованих нижче діафрагми ротової 
порожнини лімфовузлів, підшкірної жирової клітковини і слинних залоз, то 
вони довго суттєво не інфільтр\ -ються і не набрякають; внаслідок 
наростаючого набряку гортані розвивається асфіксія. 
 

Р. С. Вгіgs (1979) описав стеноз вивідної протоки піднижньощелепної 
слинної залози при ангіні Жансуля-Людвіга. 
 

Клініка флегмон Жансуля-Людвіга характеризується значною 
інтоксикацією: блювання, марення, сильний головний біль, грубі зміни крові 
- лейкопенія, лімфопенія, різке відхилення лейкоцитарної формули вліво, 
падіння вмісту гемоглобіну і збільшення ШОЕ до 60-70 мм за 1 год. 
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Особливо тяжкий перебіг хвороби на фоні цукрового діабету (О. П. Чудаков, 
1977; Г. П. Рузін і співавт., 1991). 
 

Смерть настає від інтоксикації, сепсису і гіпоксії, які призводять до падіння 
серцевої діяльності. До застосування переливання крові і антибіотиків 
смертність сягала 40-60%. 

 

Для виявлення та оцінки тяжкості одонтогенного анаеробного сепсису 
перспективним є визначення присутності летючих жирних кислот у 
раньових виділеннях та крові хворого (за допомогою парафазного варіанту 
газохрома-тографічного аналізу). Вміст їх у концентрації 0,0004% та вище є 
вірогідною ознакою участі анаеробів при флегмонах щелепно-лицевої 
ділянки (М. А. Губін і співавт., 1998). 
 

Лікування ангіни Жансуля-Людвіга повинно включати широке розкриття 
вогнищ інфекції та інтенсивну медикаментозну терапію. 
 

ТЕХНІКА ОПЕРАЦІЇ. Голова хворого дещо відкинута назад. Промацують 
кути і край нижньої щелепи, відступаючи від яких на 1—1,5 см, проводять, 
так званий, «комірний» розріз від одного до іншого кута нижньої щелепи. 
Розтинається шкіра, підшкірна клітковина, поверхнева фасція з підшкірної 
м’язевої шиї. Потім тупо розсовують ті, що підлягають тканині в місці їх 
найбільшої напруги. Тканини, що омертвіли, і невелика кількість іхорозної 
рідини евакуювали. Рану дренують. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Ускладнення гнійно-запальних процесів мяких тканин 
щелепно-лицевої ділянки 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Постійне зростання числа пацієнтів з гнійно-запальними процесами, а 
також рост в їх числі хворих з важким перебігом, генералізацією процесу 
обумовлює необхідність пошуку нових методів діагностики, лікування і 
профілактики. Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній практичній 
роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в області 
антибіотиків та протизапальних препаратів не зменшують важливість 
своєчасної та вірної діагностики запальних процесів. Не менш важливими є 
питання вибору лікувальної тактики та своєчасного направлення хворого до 
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відповідного закладу. Вивчення шляхів поширення інфекції при 
одонтогенних запальних процесах має велике практичне значення в питаннях 
профілактики.  
     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета - вміти діагностувати ускладнення гнійно-запальних 
захворювань одонтогенної етіології з метою їх профілактики, визначення 
оптимальної тактики лікування та запобігання генералізаціі інфекціі.  

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми при 
ускладненнях гнійно-запальних 
процесів одонтогенної етіології на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об’єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 
 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з гнійно-запальними 
процесами одонтогенної етіології 
(кафедра хірургічної стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначити необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних та 
інструментальних  методів дослідження 
й оцінити їх результати (кафедри 
внутрішніх хвороб, загальної хірургії, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику ускладнень гнійно-

запальних процесів одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми в стоматології 
(кафедра хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування ускладнень гнійно-

запальних процесів одонтогенної 
етіології в залежності від варіанта 
захворювання.  

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, обсяг хірургічного втручання 
при ускладненнях гнійно-запальних 
процесів одонтогенної етіології 
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

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

5. Провести експертизу працездатності 
хворих в стоматологічній клініці 
(кафедра хірургічної стоматології) 
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ТЕМА:            Одонтогенний медіастеніт 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Постійне зростання числа пацієнтів з гнійно-запальними процесами, а 
також рост в їх числі хворих з важким перебігом, генералізацією процесу 
обумовлює необхідність пошуку нових методів діагностики, лікування і 
профілактики. Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній практичній 
роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в області 
антибіотиків та протизапальних препаратів не зменшують важливість 
своєчасної та вірної діагностики запальних процесів. Не менш важливими є 
питання вибору лікувальної тактики та своєчасного направлення хворого до 
відповідного закладу. Вивчення шляхів поширення інфекції при 
одонтогенних запальних процесах має велике практичне значення в питаннях 
профілактики.  
     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета - вміти діагностувати ускладнення гнійно-запальних 
захворювань одонтогенної етіології з метою їх профілактики, визначення 
оптимальної тактики лікування та запобігання генералізаціі інфекціі.  

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми при 
ускладненнях гнійно-запальних 
процесів одонтогенної етіології на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об’єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 
 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з гнійно-запальними 
процесами одонтогенної етіології 
(кафедра хірургічної стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначити необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних та 
інструментальних  методів дослідження 
й оцінити їх результати (кафедри 
внутрішніх хвороб, загальної хірургії, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести диференціальну 

діагностику ускладнень гнійно-

запальних процесів одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми в стоматології 
(кафедра хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 4. Застосовувати засоби етіологічної, 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

лікування ускладнень гнійно-

запальних процесів одонтогенної 
етіології в залежності від варіанта 
захворювання.  

патогенетичної та симптоматичної 
терапії, обсяг хірургічного втручання 
при ускладненнях гнійно-запальних 
процесів одонтогенної етіології 
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

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

5. Провести експертизу працездатності 
хворих в стоматологічній клініці 
(кафедра хірургічної стоматології) 

 

ТЕМИ: Загальні принципи лікування флегмон щелепно- лицевої 
ділянки 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів хірургічної 
стоматології і займають велике місце в повсякденній практичній роботі 
лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в області антибіотиків 
та протизапальних засобів не вирішують проблеми своєчасної та остаточної 
діагностики запальних процесів. Не менш важливі є питання вибору 
лікувальної тактики та своєчасного спрямування хворого до відповідного 
закладу. Вивчення шляхів поширеності інфекції при одонтогенних запальних 
процесах має велике практичне значення в питаннях профілактики. 
     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета -  вміти проводити диференційну діагностику 
запальних захворювань одонтогенної етіології та їх ускладнень з метою 
визначення подальшої тактики 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 
хворих з запальними захворюваннями 
одонтогенної етіології (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

результати. лабораторних, рентгенологічних 
методів досліджень, оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
запальних захворюваннях одонтогенної 
етіології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії при запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Проводити експертизу 
працездатності в щелепно-лицьовому 
стаціонарі (кафедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Одонтогенний сепсис 

                               АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Постійне зростання числа пацієнтів з гнійно-запальними процесами, а 
також рост в їх числі хворих з важким перебігом, генералізацією процесу 
обумовлює необхідність пошуку нових методів діагностики, лікування і 
профілактики. Одонтогенні запальні процеси є одним з основних розділів 
хірургічної стоматології і займають велике місце в повсякденній практичній 
роботі лікаря-стоматолога. Сучасні досягнення фармакології в області 
антибіотиків та протизапальних препаратів не зменшують важливість 
своєчасної та вірної діагностики запальних процесів. Не менш важливими є 
питання вибору лікувальної тактики та своєчасного направлення хворого до 
відповідного закладу. Вивчення шляхів поширення інфекції при 
одонтогенних запальних процесах має велике практичне значення в питаннях 
профілактики.  
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     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

Загальна мета - вміти діагностувати ускладнення гнійно-запальних 
захворювань одонтогенної етіології з метою їх профілактики, визначення 
оптимальної тактики лікування та запобігання генералізаціі інфекціі.  

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми при 
ускладненнях гнійно-запальних 
процесів одонтогенної етіології на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об’єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 
 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з гнійно-запальними 
процесами одонтогенної етіології 
(кафедра хірургічної стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначити необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних та 
інструментальних  методів дослідження 
й оцінити їх результати (кафедри 
внутрішніх хвороб, загальної хірургії, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести диференціальну 

діагностику ускладнень гнійно-

запальних процесів одонтогенної 
етіології. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми в стоматології 
(кафедра хірургічної стоматології). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування ускладнень гнійно-

запальних процесів одонтогенної 
етіології в залежності від варіанта 
захворювання.  

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, обсяг хірургічного втручання 
при ускладненнях гнійно-запальних 
процесів одонтогенної етіології 
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

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

5. Провести експертизу працездатності 
хворих в стоматологічній клініці 
(кафедра хірургічної стоматології) 
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ТЕМА: Фурункул. Карбункул. Бешиха 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Різноманіття клінічного перебігу, варіантів прояву, труднощі в 
діагностиці та лікуванні хворих на лімфаденіти, фурункули, карбункули, 
бешихове запалення та ному обумовлює необхідність пошуку нових методів 
діагностики, лікування і профілактики. Сучасні досягнення фармакології в 
області антибіотиків та протизапальних препаратів не знімають важливість 
своєчасної та правильної діагностики цих процесів. Не менш важливі є 
питання вибору лікувальної тактики та своєчасного спрямування хворого до 
відповідного закладу. Вивчення шляхів поширення інфекції, їх лікування та 
профілактики має велике наукове, практичне та соціальне значення. 

     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета -  вміти діагностувати лімфаденіти, фурункули, 
карбункули, бешихове запалення, ному та визначати оптимальну тактику 
лікування.  

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
лімфаденітах, фурункулах, 
карбункулах, бешиховому 
запаленні, номі, поставити 
попередній діагноз. 
 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з лімфаденітами, 
фурункулами, карбункулами, 
бешиховим запаленням, номою 
(кафедра хірургічної стоматології). 

2. Скласти індивідуальну схему 
діагностичного пошуку в рамках 
ведучих симптомів та 
інтерпретувати результати 
додаткових методів досліджень. 

2. Оцінювати та інтерпретувати дані 
інструментальних, рентгенологічних, 
лабораторних методів досліджень 
(кафедри радіології, загальної хірургії, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести диференційну 
діагностику лімфаденітів, 
фурункулів, карбункулів, 
бешихового запалення, номи на 
підставі диф.діагностичних 
алгоритмів. 

3. Розпізнавати основні симптоми при 
лімфаденітах, фурункулах, 
карбункулах, бешиховому запаленні, 
номі  (кафедра хірургічної 
стоматології). 

4. Поставити остаточний діагноз, 
призначити лікування і 
профілактичні заходи хворому на 
лімфаденіти, фурункули, 

4. Встановлювати попередній діагноз, 
складати план лікування і профілактики 
хворого на лімфаденіти, фурункули, 
карбункули, бешихове запалення, ному 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

карбункули, бешихове запалення, 
ному. 

(кафедра хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
на лімфаденіти, фурункули, 
карбункули, бешихове запалення, 
ному. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Різноманіття клінічного перебігу, варіантів прояву, труднощі в 
діагностиці та лікуванні хворих на лімфаденіти, фурункули, карбункули, 
бешихове запалення та ному обумовлює необхідність пошуку нових методів 
діагностики, лікування і профілактики. Сучасні досягнення фармакології в 
області антибіотиків та протизапальних препаратів не знімають важливість 
своєчасної та правильної діагностики цих процесів. Не менш важливі є 
питання вибору лікувальної тактики та своєчасного спрямування хворого до 
відповідного закладу. Вивчення шляхів поширення інфекції, їх лікування та 
профілактики має велике наукове, практичне та соціальне значення. 
     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета -  вміти діагностувати лімфаденіти та визначати 
оптимальну тактику лікування.  
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
лімфаденітах, поставити 
попередній діагноз. 
 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з лімфаденітами, 
фурункулами, карбункулами, 
бешиховим запаленням, номою 
(кафедра хірургічної стоматології). 

2. Скласти індивідуальну схему 
діагностичного пошуку в рамках 
ведучих симптомів та 
інтерпретувати результати 
додаткових методів досліджень. 

2. Оцінювати та інтерпретувати дані 
інструментальних, рентгенологічних, 
лабораторних методів досліджень 
(кафедри радіології, загальної хірургії, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести диференційну 
діагностику лімфаденітів, на 
підставі диф.діагностичних 
алгоритмів. 

3. Розпізнавати основні симптоми при 
лімфаденітах, фурункулах, 
карбункулах, бешиховому запаленні, 
номі  (кафедра хірургічної 
стоматології). 

4. Поставити остаточний діагноз, 
призначити лікування і 
профілактичні заходи хворому на 
лімфаденіти,  

4. Встановлювати попередній діагноз, 
складати план лікування і профілактики 
хворого на лімфаденіти, фурункули, 
карбункули, бешихове запалення, ному 
(кафедра хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
на лімфаденіти 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

ТЕМА: Системне ураження лімфатичних вузлів 

 

            Лімфатичні вузли  виконують бар”єрно-фільтраційну функцію, 
затримуючи мікробні, пухлинні клітини, чужерідні тільця, що поступають з 
током лімфи.  Крім того, захисна функція лімфовузлів пов”язана з 
продукуванням лімфоцитів, виробкою лейкоцитарного фактору, що 
стимулює розмноження клітин, виконують функцію депо лімфи. Необхідно 
знати локалізацію периферичних лімфовузлів і напрямок лімфатичних судин, 
які мають відношення до певних вузлів.Це дозволяє лікарю виявити вогнища 
ураження, виявити вхідні ворота інфекції, вибрати методи лікування хворого. 
     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 
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Загальна мета -  вміти діагностувати лімфаденіти та визначати 
оптимальну тактику лікування.  

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
лімфаденітах, поставити 
попередній діагноз. 
 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з лімфаденітами, 
фурункулами, карбункулами, 
бешиховим запаленням, номою 
(кафедра хірургічної стоматології). 

2. Скласти індивідуальну схему 
діагностичного пошуку в рамках 
ведучих симптомів та 
інтерпретувати результати 
додаткових методів досліджень. 

2. Оцінювати та інтерпретувати дані 
інструментальних, рентгенологічних, 
лабораторних методів досліджень 
(кафедри радіології, загальної хірургії, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести диференційну 
діагностику лімфаденітів, на 
підставі диф.діагностичних 
алгоритмів. 

3. Розпізнавати основні симптоми при 
лімфаденітах, фурункулах, 
карбункулах, бешиховому запаленні, 
номі  (кафедра хірургічної 
стоматології). 

4. Поставити остаточний діагноз, 
призначити лікування і 
профілактичні заходи хворому на 
лімфаденіти,  

4. Встановлювати попередній діагноз, 
складати план лікування і профілактики 
хворого на лімфаденіти, фурункули, 
карбункули, бешихове запалення, ному 
(кафедра хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
на лімфаденіти 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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ТЕМА:  АКТИНОМІКОЗ 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Досить невелика частота специфічних запальних процесів щелепно-

лицьової області в порівнянні з „банальними” одонтогенними, призвела до 
зниження рівня лікарських знань-вмінь щодо даної патології. Також слід 
зазначити впровадження в широку клінічну практику антибактеріальних 
препаратів, прийом яких зачастую маскує прояви специфічного процесу, 
змінює типові клінічні прояви, додаючи їм різноманітні форми. Успіхи 
сучасної медицини, по-перше, клінічної фармакології змінили типовий 
перебіг багатьох специфічних процесів, таких, як сифіліс, актиномікоз, 
туберкульоз та інші; призвели до появи атипових форм мікроорганізмів з 
усіма витікаючими наслідками.  Зростання числа хворих на цю патологію, 
важкість клінічної діагностики та труднощі лікування обумовлюють 
актуальність даної теми. 
     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета - вміти діагностувати специфічні запальні 
захворювання щелепно-лицьової області; призначати етіотропне, 
патогенетичне, симптоматичне лікування з урахуванням виду та стадії 
захворювання.  

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виявити симптоми при 
специфічних запальних процесах у 
щелепно-лицьовій області на 
підставі скарг, даних анамнезу, 
об’єктивного огляду. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих на специфічні 
запальні процеси у щелепно-лицьовій 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 
 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального і 
лабораторного дослідження 
хворого на специфічні запальні 
процеси у щелепно-лицьовій 
області. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних та 
інструментальних методів дослідження 
й оцінювати їх результати (кафедри  
внутрішніх хвороб, хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику специфічних 
запальних процесів у щелепно-

лицьовій області. Поставити 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при специфічних запальних процесах у 
щелепно-лицьовій області (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування при специфічних запальних 
процесах у щелепно-лицьовій області 
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести лікарсько-трудову 
експертизу хворих із специфічними 
запальними процесами  щелепно-

лицьової області, скласти трудовий 
і медичний прогноз. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Туберкульоз щелепно-лицевої ділянки 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Досить невелика частота специфічних запальних процесів щелепно-

лицьової області в порівнянні з „банальними” одонтогенними, призвела до 
зниження рівня лікарських знань-вмінь щодо даної патології. Також слід 
зазначити впровадження в широку клінічну практику антибактеріальних 
препаратів, прийом яких зачастую маскує прояви специфічного процесу, 
змінює типові клінічні прояви, додаючи їм різноманітні форми. Успіхи 
сучасної медицини, по-перше, клінічної фармакології змінили типовий 
перебіг багатьох специфічних процесів, таких, як сифіліс, актиномікоз, 
туберкульоз та інші; призвели до появи атипових форм мікроорганізмів з 
усіма витікаючими наслідками.  Зростання числа хворих на цю патологію, 
важкість клінічної діагностики та труднощі лікування обумовлюють 
актуальність даної теми. 
     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета - вміти діагностувати специфічні запальні 
захворювання щелепно-лицьової області; призначати етіотропне, 
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патогенетичне, симптоматичне лікування з урахуванням виду та стадії 
захворювання.  

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виявити симптоми при 
специфічних запальних процесах у 
щелепно-лицьовій області на 
підставі скарг, даних анамнезу, 
об’єктивного огляду. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих на специфічні 
запальні процеси у щелепно-лицьовій 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 
 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального і 
лабораторного дослідження 
хворого на специфічні запальні 
процеси у щелепно-лицьовій 
області. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних та 
інструментальних методів дослідження 
й оцінювати їх результати (кафедри  
внутрішніх хвороб, хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику специфічних 
запальних процесів у щелепно-

лицьовій області. Поставити 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при специфічних запальних процесах у 
щелепно-лицьовій області (кафедра 
хірургічної стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування при специфічних запальних 
процесах у щелепно-лицьовій області 
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести лікарсько-трудову 
експертизу хворих із специфічними 
запальними процесами  щелепно-

лицьової області, скласти трудовий 
і медичний прогноз. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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                   ТЕМИ:  Гострі сиалоденіти 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Анатомо-фізіологічні особливості великих та малих слинних залоз, 
труднощі в діагностиці та лікуванні хворих на цю патологію, досить значна 
частота розвитку пухлинного процесу, що маніфестує проявами запального 
процесу, обумовлює високий рівень лікарських помилок на етапах 
діагностики та лікування цієї, досить складної, патології. Впровадження в 
широке клінічне коло додаткових методів досліджень, розробка новітніх 
методик діагностики, призвели до значного поліпшення результатів 
лікування, як наслідок - зменшення кількості помилок та оптимізації вибору 
способів профілактики. Однак, не зважаючи на вище перелічене, зростання 
числа хворих на цю патологію, досить часті ускладнення потребують 
подальшого вивчення даної нозології та впровадження сучасних методик 
лікування та профілактики. 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога є глибоке 
знання питань диференційної діагностики ушкоджень та захворювань 
слинних залоз. Різноманітність клінічних проявів, схем лікування потребує 
від лікаря, що веде амбулаторний прийом, володіння міцною базою знань, 
сучасними методами діагностики та навичками інтерпретації отриманих 
даних. Перебіг запальних захворювань слинних залоз залежить від багатьох 
факторів: етіології, локалізації, реактивності організму, супутніх 
захворювань, віку хворого та інш. Відносно цього, лікарю слід визначити ці 
фактори, інтерпретувати їх та обирати тактику лікування, від якої залежить 
ефективність та терміни лікування.  
     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати хворих на 
захворювання слинних залоз.  

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виявити симптоми при 
захворюваннях слинних залоз на 
підставі скарг, даних анамнезу, 
об′єктивного огляду. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 
обстеження хворих на  запальні 
захворювання слинних залоз (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого на запальні 

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

захворювання слинних залоз. результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб, хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику уражень слинних залоз 

запальної етіології. Поставити 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при захворюваннях слинних залоз 
(кафедра хірургічної стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування різних форм сіалоденітів  
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
на захворювання слинних залоз. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології) 

 
 

 

 

ТЕМА: Хронічний сиалоденіт 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Анатомо-фізіологічні особливості великих та малих слинних залоз, 
труднощі в діагностиці та лікуванні хворих на цю патологію, досить значна 
частота розвитку пухлинного процесу, що маніфестує проявами запального 
процесу, обумовлює високий рівень лікарських помилок на етапах 
діагностики та лікування цієї, досить складної, патології. Впровадження в 
широке клінічне коло додаткових методів досліджень, розробка новітніх 
методик діагностики, призвели до значного поліпшення результатів 
лікування, як наслідок - зменшення кількості помилок та оптимізації вибору 
способів профілактики. Однак, не зважаючи на вище перелічене, зростання 
числа хворих на цю патологію, досить часті ускладнення потребують 
подальшого вивчення даної нозології та впровадження сучасних методик 
лікування та профілактики. 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога є глибоке 
знання питань диференційної діагностики ушкоджень та захворювань 
слинних залоз. Різноманітність клінічних проявів, схем лікування потребує 
від лікаря, що веде амбулаторний прийом, володіння міцною базою знань, 
сучасними методами діагностики та навичками інтерпретації отриманих 
даних. Перебіг запальних захворювань слинних залоз залежить від багатьох 
факторів: етіології, локалізації, реактивності організму, супутніх 
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захворювань, віку хворого та інш. Відносно цього, лікарю слід визначити ці 
фактори, інтерпретувати їх та обирати тактику лікування, від якої залежить 
ефективність та терміни лікування.  

 

     ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:  
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. – С. 334-365. 

2.  Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - М., 2008. – С. 12-56. 

3. Пропедевтика хирургической стоматологии // под ред. И.Н. Матрос- 

Таранец. – Донецк, 2008. – С. 5 -191 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати хворих на 
захворювання слинних залоз.  

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виявити симптоми при 
захворюваннях слинних залоз на 
підставі скарг, даних анамнезу, 
об′єктивного огляду. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 
обстеження хворих на  запальні 
захворювання слинних залоз (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого на запальні 
захворювання слинних залоз. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику уражень слинних залоз 
запальної етіології. Поставити 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при захворюваннях слинних залоз 
(кафедра хірургічної стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування різних форм сіалоденітів  
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
на захворювання слинних залоз. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології) 
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ТЕМА: Диференціальна діагностика епідемічного та неспецифічного 
паротитів 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Анатомо-фізіологічні особливості великих та малих слинних залоз, 
труднощі в діагностиці та лікуванні хворих на цю патологію, досить значна 
частота розвитку пухлинного процесу, що маніфестує проявами запального 
процесу, обумовлює високий рівень лікарських помилок на етапах 
діагностики та лікування цієї, досить складної, патології. Впровадження в 
широке клінічне коло додаткових методів досліджень, розробка новітніх 
методик діагностики, призвели до значного поліпшення результатів 
лікування, як наслідок - зменшення кількості помилок та оптимізації вибору 
способів профілактики. Однак, не зважаючи на вище перелічене, зростання 
числа хворих на цю патологію, досить часті ускладнення потребують 
подальшого вивчення даної нозології та впровадження сучасних методик 
лікування та профілактики. 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога є глибоке 
знання питань диференційної діагностики ушкоджень та захворювань 
слинних залоз. Різноманітність клінічних проявів, схем лікування потребує 
від лікаря, що веде амбулаторний прийом, володіння міцною базою знань, 
сучасними методами діагностики та навичками інтерпретації отриманих 
даних. Перебіг запальних захворювань слинних залоз залежить від багатьох 
факторів: етіології, локалізації, реактивності організму, супутніх 
захворювань, віку хворого та інш. Відносно цього, лікарю слід визначити ці 
фактори, інтерпретувати їх та обирати тактику лікування, від якої залежить 
ефективність та терміни лікування.  
.Джерела інформації: 
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. с. 

2. Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І. М. Матрос-Таранця. – 

Донецьк, 2000. – С. 5 -191. 

3. Патологічна фізіологія Під редакцією проф. М. Н. Зайка, проф. Ю. В. Биця, 
Київ, “Вища школа”,  2008 – С. 65-78  

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати хворих на 
захворювання слинних залоз.  

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виявити симптоми при 
захворюваннях слинних залоз на 
підставі скарг, даних анамнезу, 
об′єктивного огляду. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 
обстеження хворих на  запальні 
захворювання слинних залоз (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого на запальні 
захворювання слинних залоз. 

інструментальних, рентгенологічних 
методів дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб, хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику уражень слинних залоз 
запальної етіології. Поставити 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при захворюваннях слинних залоз 
(кафедра хірургічної стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування різних форм сіалоденітів  
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
на захворювання слинних залоз. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології) 

 

 

 

    ТЕМА: Хвороба та синдром Шегрена, Мікулича    

     

                      АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ            

Хвороба Шегрена лідирує серед колагенозів за частотою зустрічальності і 
значно частіше розвивається у жінок вікової групи від 20 до 60 років; у 
чоловіків і в дитячому віці захворювання зустрічається рідше. Причини 
хвороби Шегрена невідомі. Найбільш вірогідними предопределяющими 
факторами служать спадковість і аутоімунний відповідь на вірусну (імовірно 
ротавірусну) інфекцію. 

Патогенетичний механізм хвороби Шегрена полягає в розвитку 
іммуноагрессівной реакції з утворенням антитіл до власних тканин і 
лімфоплазматіческой інфільтрації проток залоз зовнішньої секреції – 

слинних, слізних, ЖКТ і ін При генералізованої формі хвороби Шегрена у 
третини пацієнтів розвивається ураження м'язів (міозит), нирок 
(інтерстиціальний абактеріальний нефрит), судин (продуктивно-

деструктивний, продуктивний васкуліт), легень (інтерстиціальна пневмоні 
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 Класифікація хвороби Шегрена 

Перебіг хвороби Шегрена може бути підгострим і хронічним. З урахуванням 
клінічних проявів і ускладнень виділяють початкову (ранню), виражену і 
пізню стадії захворювання. 

Патологічні процеси при хворобі Шегрена можуть протікати з різним 
ступенем запальної та імунологічної активності. Для високого ступеня 
активності хвороби Шегрена характерні клінічно виражені явища паротиту, 
кератокон'юнктивіту, стоматиту, артриту; генералізована лімфаденопатія, 
гепатоспленомегалія, лабораторні ознаки активного запалення. 

Помірно активного перебігу хвороби Шегрена властиво зменшення 
запалення і імунологічної активності з одночасною тенденцією до 
деструктивних змін у секретирующих епітеліальних залозах. 

При мінімальній активності процесів відзначається перевага функціональних, 
склеротичних, дистрофічних змін в слинних, слізних, шлункових залозах, що 
проявляється важкими формами ксеростомії, кератокон'юнктивіту, 
атрофічного гастриту. У лабораторних тестах – слабо виражені ознаки 
запалення. 

 

Симптоми хвороби Шегрена 

Поява очних симптомів при хворобі Шегрена обумовлено зниженою 
секрецією сльози (слізної рідини). При цьому пацієнти відчувають печіння, 
«дряпання» і «пісок» в очах. Суб'єктивні симптоми супроводжуються 
сверблячкою і почервонінням століття, скупченням в'язкого секрету в 
куточках очей, звуженням очних щілин, зниженням гостроти зору. 
Розвивається сухий кератокон'юнктивіт – запалення рогівки разом з 
кон'юнктивою ока. 

Слинні залози при хворобі Шегрена збільшуються в розмірах. У третини 
пацієнтів в результаті збільшення парних привушних залоз відзначається 
характерне зміна овалу особи, яка отримала в літературі назву «мордочки 
хом'яка». 

До числа типових симптомів хвороби Шегрена також відносяться сухість губ 
і слизової рота, стоматит, заїда, множинний карієс зубів (частіше 
пришийковій локалізації). Якщо в ранній стадії хвороби Шегрена сухість 
слизових відзначається тільки під час фізичного навантаження і хвилювання, 
то у вираженому періоді відчуття сухості відзначається постійно, змушуючи 
пацієнта часто зволожувати рот і запивати їжу. При огляді виявляється 
яскраво-рожеве забарвлення слизових, їх легке травмування при контакті, 
сухість язика, мала кількість вільної слини пінистого або в'язкого характеру. 
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На такому тлі приєднання вторинної (вірусної, грибкової, бактеріальної) 
інфекції веде до розвитку стоматиту. Для пізній стадії хвороби Шегрена 
характерні різка сухість порожнини рота, ведуча до розладів ковтання і мови, 
тріщини губ, зроговіння ділянок слизової рота, складчастий мова, відсутність 
вільної слини в порожнині рота. 

Відзначається гіпофункція інших екзокринних залоз з явищами сухості 
шкіри, носоглотки, вульви і піхви, розвитком трахеїту, бронхіту, езофагіту, 
атрофічного гастриту і т. д. При хворобі Шегрена можуть відзначатися 
суглобовий синдром по типу поліартралгій або поліартриту, порушення 
чутливості стоп і кистей, невропатії трійчастого нерва і лицьового нерва, 
геморагічні висипки на кінцівках і тулубі, лихоманка, міозити, гепато-і 
спленомегалія. 

 

Діагностика хвороби Шегрена 

З методів лабораторної діагностики проводиться дослідження загального 
аналізу крові, що показує помірну лейкопенію, анемію, прискорення ШОЕ. У 
біохімії крові при хворобі Шегрена визначається підвищення рівня?-

Глобулінів, загального білка, фібрину, серомукоїд, сіалова кислот, виявлення 
кріоглобулінів. Імунологічні реакції виявляють підвищення рівня 
імуноглобулінів IgG та IgM; наявність антитіл до ДНК, LE-клітин, антитіл до 
епітелію екзокринних залоз, м'язам, колагену і пр.; збільшення кількості В-

лімфоцитів, зменшення Т-лімфоцитів. 

При хворобі Шегрена відзначається специфічна реакція на тест Шірмера – 

визначається зменшення слізної продукції у відповідь на стимуляцію 
нашатирним спиртом. При маркуванні рогівки і кон'юнктиви барвниками 
виявляються ерозії і дистрофічні вогнища епітелію. 

При хворобі Шегрена проводиться контрастна рентгенографія (сіалографія), 
біопсія слинних залоз, УЗД та МРТ слізних / слинних залоз. Для виявлення 
ускладнень з боку інших систем виконується рентгенографія легенів, 
гастроскопія, ЕХО-КГ. 

 

Лікування хвороби Шегрена 

Провідна роль в терапії хвороби Шегрена відводиться гормональним 
(преднізолон) і цитостатичних препаратів імуносупресивної дії 
(циклофосфамід, хлорбутин) та їх комбінаціями (преднізолон + хлорбутин, 
преднізолон + циклофосфан). 
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Поєднання методів екстракорпоральної гемокоррекціі (плазмаферезу, 
гемосорбції, подвійної фільтрації плазми) з медикаментозною терапією при 
лікуванні хвороби Шегрена показано у випадках виразково-некротичного 
васкуліту, гломерулонефриту, цереброваскуліта, поліневриту і ін поразок. 

Симптоматична терапія при хворобі Шегрена спрямована на усунення 
сухості слизових і попередження вторинного інфікування. При сухості очей 

призначається штучна сльоза, носіння м'яких контактних лінз, промивання 
очей розчинами антисептиків. 

Для нормалізації слиновиділення проводяться новокаїнові блокади, 
призначаються препарати Ca; при запаленні привушних залоз 
використовуються місцеві аплікації з розчином димексиду, системні 
антибіотики і антімікотікі. 

Уражені слизові оболонки порожнини рота при хворобі Шегрена потребують 
пом'якшення і стимуляції регенерації за допомогою аплікацій масел обліпихи 
і шипшини, обробки мазями (метилурациловой і солкосеріловой). 

При секреторній недостатності шлунка проводиться тривала замісна терапія 
соляною кислотою, натуральним шлунковим соком, пепсіділом; при 
недостатності підшлункової залози призначається ферментна терапія: 
прийом фестала, панзинорма, та ін 

 

Прогноз і ускладнення хвороби Шегрена 

Перебіг хвороби Шегрена не носить жізнеугрожающих характер, проте 
значно погіршує якість життя. Своєчасно розпочата терапія уповільнює 
прогресування патологічних процесів і зберігає працездатність пацієнтів. При 
відсутності лікування нерідкі ускладнення, які призводять до інвалідизації. 

До первинних поразок при хворобі Шегрена нерідко приєднується вторинне 
інфікування з розвитком синуситів, рецидивуючих трахеитов, 
бронхопневмоній. При системних ураженнях можливий розвиток ниркової 
недостатності, порушень кровообігу головного і / або спинного мозку. 

Специфічної профілактики хвороби Шегрена не розроблено. 

Хвороба Мікуліча (синоніми: саркоідний сіалоз, алергічний 
ретікулоепітеліальних сіалоз Микуличі, лімфоміелоідний сіалоз, 

лимфоцитарная пухлина) названа на честь лікаря J. Miculicz, який в 1892 р 
описав збільшення всіх великих і частини малих слинних, а такожслізних 
залоз 
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Це рідкісне захворювання, спостерігається у дорослих, переважно у жінок. У 
дитячому віці не відзначено. Часто діагностується у пацієнтів із 
захворюваннями крові (лімфогранулематоз) або є їх попередником. Причини 
хвороби Микулича Причини хвороби Микулича невідомі, передбачається 
вірусна інфекція, а також захворювання крові (лімфогранулематоз). 
Симптоми хвороби Микулича Клінічна картина характеризується повільним і 
безболісним значним збільшенням всіх слинних і слізних залоз (як описав І. 
Микулич в 1892 г.). Шкіра над залозами в кольорі не змінюється. При 
пальпації залози плотноеластічний консистенції. Функція слинних і слізних 
залоз, на відміну синдрому Шегрена, не змінюється. Слизова оболонка 
порожнини рота в кольорі не змінена. Слина при массировании слинних 
залоз виділяється вільно. Ознак ураження внутрішніх органів не виявляють. 
Діагностика хвороби Микулича При синдромі Микулича можуть виявлятися 
лімфопроліферативні зміни в системі крові. Лабораторні показники сечі 
залишаються в межах норми. На Сіалограма визначаються ознаки 
інтерстиціального сіаладеніта зі звуженням проток залози. В біоптатах 
слинних і слізних залоз виявляють виражений лімфоїдний інфільтрат, який 
здавлює протоки, не руйнуючи базальні мембрани і не заміщаючи ацинарну 
тканину. Лікування хвороби Микулича Лікування хвороби (синдрому) 
Микулича в основному симптоматичне. Використовують рентгенотерапію, 
яка дає тимчасовий ефект, після чого слинні залози збільшуються знову, при 
цьому може виникнути тривало зберігається сухість порожнини рота. Для 
лікування використовують також новокаїнові зовнішні блокади в області 
слинних залоз, ін'єкції галантаміну та ін.  

 Лікування вважається ефективним у разі значного зменшення слинних залоз 
протягом тривалого періоду, відсутності ксеростомии і загострення 
сіаладеніта. Прогноз хвороби Микулича Прогноз несприятливий. Досить 
часто спостерігається рецидив. В динаміці спостереження виявляються різні 
захворювання крові або інші тяжкі патологічні процеси в організмі. 
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ТЕМА: Слинно-камяна хвороба 

 

                             АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

     Обумовлена тим, що слиннокам”яна хвороба відноситься до найбільш 
часто зустрічаємих захворювань слинних залоз. За даними А.А. Тимофєєва 
(1998), калькульозний сиалоаденит складає 31,7% від загального числа 
непухлинних захворювань слинних залоз. 
.Джерела інформації, необхідні для поповнення вихідного рівня: 

1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. с. 

2. Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І. М. Матрос-Таранця. – 

Донецьк, 2000. – С. 5 -191. 

3. Патологічна фізіологія Під редакцією проф. М. Н. Зайка, проф. Ю. В. Биця, 
Київ, “Вища школа”,  2008 – С. 65-78  

 

Загальна  мета - ознайомитися з видами і методами клінічного 
обстеження, діагностики і лікування хворих слиннокам”яною хворобою.  

 

№ 

п/п 

Дисципліни Знати Уміти 

1 Попередні 

1) Анатомія 

 

 

 

 

 

 

2) Топографічна 
анатомія 

 

Анатомічна і 

морфологічна будівля 

привушної, 

підщелепної і 

під'язичний слинних 

залоз 

 

Знати топографічну 

анатомію зазначених 

 

Провести обстеження 

привушної і 

піднижньощелепної 

слинної залози і їхніх 

вивідних проток. 

 

 

Показати анатомічні 

утворення, що 
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3) Фізіологія 

залоз. 

 

 

 

 

 

Знати функцію, склад 

слини. 

служать орієнтиром 

для проведення 

хірургічних 

втручань. 

2 Наступні 

дисципліни 

Онкологія 

 

 

 

Знати, що доброякісні 

новоутворення слинних 

залоз можуть 

перетворюватися на 

злоякісні 

Вміти обстежувати 

слинні залози. 

3 Внутріпредметна 

інтеграція 

1) Хірургічна 
стоматологія 

- Захворювання 
слинних залоз, 

- Запальні 
процеси 

 

 

Хронічного сіалоденіта 

 

Диф. діагностика з 

 

Проводити 

диференціальну 

діагностику з 

запальними 

захворюваннями 
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лімфаденітами, 

абсцесами і 

флегмонами 

підщелепної й 

привушно- жувальної  

області. 

слинних залоз. 

Проводити диф. 

діагностику з 

запальними 

процесами  

підщелепної й 

привушно- жувальної 

області. 

 

 

ТЕМА: Сіалодохіти 

 

Актуальність теми.  
Слинні залози являють собою особливу групу секреторних органів. 

Мабуть нема інших органів, які б здійснювали  таку різноманітність функцій 
(секреторну,рефлекторну,екскреторну, інкреторну) і чинили б такий великий 
вплив на стан організму, органів порожнини рота і травну систему в цілому. 

В практичній роботі лікарю-стоматологу доводиться зустрічатися 
найбільш часто з гострими, хронічними і запально-дистрофічними 
захворюваннями слинних залоз. Ці запальні процеси займають до 7 % серед 
інших запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. При діагностиці і 
лікуванні хворих з цими захворюваннями, досягнуті певні успіхи. Проте 
нерідко зустрічаються помилки як в відношенні діагностики, так відповідно і 
в лікуванні. Тому підвищення знань (сучасні методи діагностики, лікування) 
в цій проблемі є актуальними і обгрунтованими. 

 

.Джерела інформації, необхідні для поповнення вихідного рівня: 

1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. с. 

2. Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І. М. Матрос-Таранця. – 

Донецьк, 2000. – С. 5 -191. 

3. Патологічна фізіологія Під редакцією проф. М. Н. Зайка, проф. Ю. В. Биця, 
Київ, “Вища школа”,  2008 – С. 65-78  
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2.Цілі заняття: 
        2.1.Загальні цілі: Ознайомитися з сучасним визначенням проблеми 
клініки, діагностики та лікування гострого та хронічного сіаладенітів. 
 

2.2.Виховні цілі:  Ознайомитися з внеском вітчизняних вчених у 
вивчення проблеми клініки, діагностики та лікування гострого та хронічного 
сіаладенітів 

2.3.Конкретні цілі: 
Знати: 
1.Етіологію і патогенез запальних захворювань слинних залоз. 
2.Шляхи проникнення і розповсюдження інфекції. 
3.Характерні ознаки запальних процесів в слинних залозах. 
4.Класифікація запальних захворювань слинних залоз. 
5.Лікування запальних захворювань слинних залоз. 
 

2.4.На основі теоретичних знань з теми 

Вміти: 

1.Встановити діагноз запального захворювання слинної залози. 

2.Провести диференціальну діагностику з іншими захворюваннями 

слинної залози. 

3.Скласти план лікування при запальному захворюванні слинної залози. 

3.Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція). 

№

№ 

пп 

            Дисципліни     Знати    Вміти 

1. 

 

Попередні дисціплини 

1. Нормальна анатомія 

 

1. Анатомічну будову 
снинних залоз 

 

1. Розповісти 
особливості 
анатомічної 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрипредметна 

інтеграція 

 

 

 

 

 

 

 Межпредментна 

інтеграція 

 

 

 

 

1. Про можливість 
виникнення слюнокамяної 
хвороби після запалення 
слюної залози 

 

 

3.Про можливість 

виникнення новоутворень 

після запального 

захворювання слиної 

залози 

будови слиних 
залоз 

 

1. Вміти 
діагностувати 
запальне 
захворювання 
слиної залози та 
правильно 
скласти план 
лікування. 

3. Вміти 

діагностувати 

запальне 

захворювання 

слиної залози та 

правильно 

скласти план 

лікування. 
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ТЕМА: Сіалози 

Актуальність теми. 
Слинні залози являють собою особливу групу секреторних органів. 

Мабуть нема інших органів, які б здійснювали  таку різноманітність функцій 
(секреторну,рефлекторну,екскреторну, інкреторну) і чинили б такий великий 
вплив на стан організму, органів порожнини рота і травну систему в цілому. 

В практичній роботі лікарю-стоматологу доводиться зустрічатися 
найбільш часто з гострими, хронічними і запально-дистрофічними 
захворюваннями слинних залоз. Ці запальні процеси займають до 7 % серед 
інших запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. При діагностиці і 
лікуванні хворих з цими захворюваннями, досягнуті певні успіхи. Проте 
нерідко зустрічаються помилки як в відношенні діагностики, так відповідно і 
в лікуванні. Тому підвищення знань (сучасні методи діагностики, лікування) 
в цій проблемі є актуальними і обгрунтованими.  
.Джерела інформації, необхідні для поповнення вихідного рівня: 

1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. с. 

2. Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І. М. Матрос-Таранця. – 

Донецьк, 2000. – С. 5 -191. 

3. Патологічна фізіологія Під редакцією проф. М. Н. Зайка, проф. Ю. В. Биця, 
Київ, “Вища школа”,  2008 – С. 65-78  

 

Загальна мета:Ознайомитися з сучасним визначенням проблеми клініки, 
діагностики та лікування запально-дистрофічних захворювань слинних залоз. 
 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виявити симптоми при 
захворюваннях слинних залоз на 
підставі скарг, даних анамнезу, 
об′єктивного огляду. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 

обстеження хворих на  запальні 
захворювання слинних залоз (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого на запальні 
захворювання слинних залоз. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику уражень слинних залоз 
запальної етіології. Поставити 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при захворюваннях слинних залоз 
(кафедра хірургічної стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування різних форм сіалоденітів  
(кафедри фармакології, хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
на захворювання слинних залоз. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології) 

 

 

ТЕМА: Вивихи нижньої щелепи 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога мають 
глибокі знання питань диференційної діагностики ушкоджень та 
захворювань скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). Різноманітність 
клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря, що веде амбулаторний 
прийом, володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє зменшити термін лікування. 
Це обумовлює актуальність вивчення даної теми лікарями за спеціальністю 
„Стоматологія”.  
.Джерела інформації, необхідні для поповнення вихідного рівня: 

1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. с. 

2. Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І. М. Матрос-Таранця. – 

Донецьк, 2000. – С. 5 -191. 

3. Патологічна фізіологія Під редакцією проф. М. Н. Зайка, проф. Ю. В. Биця, 
Київ, “Вища школа”,  2008 – С. 65-78  

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати ушкодження та 
захворювання СНЩС. 

 

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 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

хірургічної стоматології).  
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, хірургічної 
стоматології). 

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

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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ТЕМА:Гострі та хронічні травматичні артрити СНЩС 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога мають 
глибокі знання питань диференційної діагностики ушкоджень та 
захворювань скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). Різноманітність 
клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря, що веде амбулаторний 
прийом, володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє зменшити термін лікування. 
Це обумовлює актуальність вивчення даної теми лікарями за спеціальністю 
„Стоматологія”.  
.Джерела інформації, необхідні для поповнення вихідного рівня: 

1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. с. 

2. Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І. М. Матрос-Таранця. – 

Донецьк, 2000. – С. 5 -191. 

3. Патологічна фізіологія Під редакцією проф. М. Н. Зайка, проф. Ю. В. Биця, 
Київ, “Вища школа”,  2008 – С. 65-78  

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати ушкодження та 
захворювання СНЩС. 

 

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 
хірургічної стоматології).  

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, хірургічної 
стоматології). 

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

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

захворюваннях СНЩС (кафедри 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Гострі інфекційні і неспецифічні артрити СНЩС 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога мають 
глибокі знання питань диференційної діагностики ушкоджень та 
захворювань скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). Різноманітність 
клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря, що веде амбулаторний 
прийом, володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє зменшити термін лікування. 
Це обумовлює актуальність вивчення даної теми лікарями за спеціальністю 
„Стоматологія”.  
Джерела інформації: 
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. с. 

2. Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І. М. Матрос-Таранця. – 

Донецьк, 2000. – С. 5 -191. 

3. Патологічна фізіологія Під редакцією проф. М. Н. Зайка, проф. Ю. В. Биця, 
Київ, “Вища школа”,  2008 – С. 65-78  

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати ушкодження та 
захворювання СНЩС. 

 

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 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

хірургічної стоматології).  
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, хірургічної 
стоматології). 

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

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Хронічні інфекційні неспецифічні артрити СНЩС 

 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога мають 
глибокі знання питань диференційної діагностики ушкоджень та 
захворювань скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). Різноманітність 
клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря, що веде амбулаторний 
прийом, володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє зменшити термін лікування. 
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Це обумовлює актуальність вивчення даної теми лікарями за спеціальністю 
„Стоматологія”.  
Джерела інформації: 
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. с. 

2. Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І. М. Матрос-Таранця. – 

Донецьк, 2000. – С. 5 -191. 

3. Патологічна фізіологія Під редакцією проф. М. Н. Зайка, проф. Ю. В. Биця, 
Київ, “Вища школа”,  2008 – С. 65-78  

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати ушкодження та 
захворювання СНЩС. 

 

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 
хірургічної стоматології).  

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, хірургічної 
стоматології). 

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

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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ТЕМА:   Артрози СНЩС 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога мають 
глибокі знання питань диференційної діагностики ушкоджень та 
захворювань скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). Різноманітність 
клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря, що веде амбулаторний 
прийом, володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє зменшити термін лікування. 
Це обумовлює актуальність вивчення даної теми лікарями за спеціальністю 
„Стоматологія”.  
Джерела інформації: 
1.Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. К., «Красная Рута-Туре» 2012. -. с. 

2. Пропедевтика хірургічної стоматології // під ред. І. М. Матрос-Таранця. – 

Донецьк, 2000. – С. 5 -191. 

3. Патологічна фізіологія Під редакцією проф. М. Н. Зайка, проф. Ю. В. Биця, 
Київ, “Вища школа”,  2008 – С. 65-78  

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати ушкодження та 
захворювання СНЩС. 

 

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 
хірургічної стоматології).  

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, хірургічної 
стоматології). 

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

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

захворюваннях СНЩС (кафедри 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Вторинні артрити у дітей 

 

                                    АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Особливістю гострих артритів, які можуть виникати у дітей після 
пологової травми, є складна, їх діагностика. Це захворювання у немовлят 
практично не діагностується, тому не лікується. У подальшому воно 
закінчується розвитком анкілозу, який проявляється у дитини поступовим 
зведенням щелеп і утрудненням у подальшому їх годуванні. Не своєчасне та 
не вірне призначене лікування приводить до вторинних деформацій обличчя 

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

стоматологии. - Зеизд. - Витебск, 1998, 421. 
2. Бургонская В.И. Воспалителньїе и дистрофические заболевания височно- 

нижнечелюстного сустава. Автореф. дисс. ... к.м.н. -Киев, 1968. - 16 с. 
3. Быков В.Л. Гистология и змбриология органов полости рта человека. - 

С.-Пт, 1999. - 245 с. 
4. Иванов А.С. Артриты и артрозы височно-нижнечелюстного сустава: 

Лекции по стоматологии. - Л.: Медицина, 1984. - 32 с. 
5. Иванов   А.С.   Методьі   лечения   воспалительньїх   и   дегенеративно- 

дистрофических  процессов   височно-нижнечелюстньїх   суставов  /  Тр. 
Ленинградского сан.-гиг. мед.ин-та. - Л., 1982. - Т. 143. - С. 119 - 123. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати ушкодження та 
захворювання СНЩС. 
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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 
хірургічної стоматології).  

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, хірургічної 
стоматології). 

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

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

ТЕМА: Больова дисфункція СНЩС 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога мають 
глибокі знання питань диференційної діагностики ушкоджень та 
захворювань скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). Різноманітність 
клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря, що веде амбулаторний 
прийом, володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє зменшити термін лікування. 
Це обумовлює актуальність вивчення даної теми лікарями за спеціальністю 
„Стоматологія”.  
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6. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии. - Зеизд. - Витебск, 1998, 421. 
7. Бургонская В.И. Воспалителньїе и дистрофические заболевания височно- 

нижнечелюстного сустава. Автореф. дисс. ... к.м.н. -Киев, 1968. - 16 с. 
8. Быков В.Л. Гистология и змбриология органов полости рта человека. - 

С.-Пт, 1999. - 245 с. 
9. Иванов А.С. Артриты и артрозы височно-нижнечелюстного сустава: 

Лекции по стоматологии. - Л.: Медицина, 1984. - 32 с. 
10. Иванов   А.С.   Методьі   лечения   воспалительньїх   и   дегенеративно- 

дистрофических  процессов   височно-нижнечелюстньїх   суставов  /  Тр. 
Ленинградского сан.-гиг. мед.ин-та. - Л., 1982. - Т. 143. - С. 119 - 123. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати ушкодження та 
захворювання СНЩС. 

 

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 
хірургічної стоматології).  

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, хірургічної 
стоматології). 

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

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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ТЕМА: Диференційна діагностика артрита, артрозу та дисфункції 
СНЩС 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога мають 
глибокі знання питань диференційної діагностики ушкоджень та 
захворювань скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). Різноманітність 
клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря, що веде амбулаторний 
прийом, володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє зменшити термін лікування. 
Це обумовлює актуальність вивчення даної теми лікарями за спеціальністю 
„Стоматологія”.  

11. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии. - Зеизд. - Витебск, 1998, 421. 
12. Бургонская В.И. Воспалителньїе и дистрофические заболевания височно- 

нижнечелюстного сустава. Автореф. дисс. ... к.м.н. -Киев, 1968. - 16 с. 
13. Быков В.Л. Гистология и змбриология органов полости рта человека. - 

С.-Пт, 1999. - 245 с. 
14. Иванов А.С. Артриты и артрозы височно-нижнечелюстного сустава: 

Лекции по стоматологии. - Л.: Медицина, 1984. - 32 с. 
15. Иванов   А.С.   Методьі   лечения   воспалительньїх   и   дегенеративно- 

дистрофических  процессов   височно-нижнечелюстньїх   суставов  /  Тр. 
Ленинградского сан.-гиг. мед.ин-та. - Л., 1982. - Т. 143. - С. 119 - 123. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати ушкодження та 
захворювання СНЩС. 

 

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 
хірургічної стоматології).  

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
інструментальних, рентгенологічних 
методів дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

СНЩС. внутрішніх хвороб, хірургічної 
стоматології). 

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

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Фіброзні анкілози СНЩС 

                              АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога мають 
глибокі знання питань диференційної діагностики ушкоджень та 
захворювань скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). Різноманітність 
клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря, що веде амбулаторний 
прийом, володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє зменшити термін лікування. 
Це обумовлює актуальність вивчення даної теми лікарями за спеціальністю 
„Стоматологія”.  
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІї 

- Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия 

черепно-челюстно-лицевоц области.- 3-е изд.,перераб.и доп.- М.: 
Медицинская литература, 1999.- С. 282-288. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати ушкодження та 
захворювання СНЩС. 
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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 
хірургічної стоматології).  

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, хірургічної 
стоматології). 

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

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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 
фармакології, хірургічної стоматології). 

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

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

. 

ТЕМА: Кісткові анкілози СНШС 

                              АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Велике значення для успішної роботи лікаря-стоматолога мають 
глибокі знання питань диференційної діагностики ушкоджень та 
захворювань скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). Різноманітність 
клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря, що веде амбулаторний 
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прийом, володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє зменшити термін лікування. 
Це обумовлює актуальність вивчення даної теми лікарями за спеціальністю 
„Стоматологія”.  
 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІї 

- Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургиячерепно-

челюстно-лицевоц области.- 3-е изд.,перераб.и доп.- М.: Медицинская 
литература, 1999.- С. 282-288. 

 Иоаннидис Г.П. Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава имикрогения.- 
Ташкент: изд-во “Медицина”, 1974.- 207с, 

- Муковозов И.Н. Дифференциальная диагностика 
хирургическихзаболеваний челюстно-лицевой области.- М.:МЕДпресс, 
2001.- 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати ушкодження та 
захворювання СНЩС. 

 

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 
хірургічної стоматології).  

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, хірургічної 
стоматології). 

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

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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 
фармакології, хірургічної стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

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

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

ТЕМА:Загальна характеристика травматичних пошкоджень мяких 
тканин щелепно-лицевої ділянки 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Травматичні ушкодження щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД) є одним з 
основних розділів хірургічної стоматології і займають важливе місце в 
повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Вивчення особливостей 
клінічного перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в 
питаннях лікування хворих з цією патологією. Істотною проблемою 
залишається правильний вибір методу лікування з урахуванням 
анамнестичних даних, клінічної картини та стану пацієнта. В сучасних 
умовах лікар-стоматолог повинен вміти виконувати необхідні  маніпуляції, 
які оптимальні при кожній конкретній ситуації після травматичних 
ушкоджень ЩЛД. 
 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

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 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

обличчя і кісток ЩЛД (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 

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 
хірургічної стоматології. 

 

ТЕМА: Особливості хірургічної обробки травматичних пошкоджень 
лиця 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Травматичні ушкодження щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД) є одним з 
основних розділів хірургічної стоматології і займають важливе місце в 
повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Вивчення особливостей 
клінічного перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в 
питаннях лікування хворих з цією патологією. Істотною проблемою 
залишається правильний вибір методу лікування з урахуванням 
анамнестичних даних, клінічної картини та стану пацієнта. В сучасних 
умовах лікар-стоматолог повинен вміти виконувати необхідні  маніпуляції, 
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які оптимальні при кожній конкретній ситуації після травматичних 
ушкоджень ЩЛД. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

  

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 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 
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ТЕМА: Переломи нижньої щелепи, клінічна характеристика 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Травматичні ушкодження щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД) є одним з 
основних розділів хірургічної стоматології і займають важливе місце в 
повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Вивчення особливостей 
клінічного перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в 
питаннях лікування хворих з цією патологією. Істотною проблемою 
залишається правильний вибір методу лікування з урахуванням 
анамнестичних даних, клінічної картини та стану пацієнта. В сучасних 
умовах лікар-стоматолог повинен вміти виконувати необхідні  маніпуляції, 
які оптимальні при кожній конкретній ситуації після травматичних 
ушкоджень ЩЛД. 
 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

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 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 

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 
хірургічної стоматології. 
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ТЕМА:Механізм зміщення відламків при переломах нижньої щелепи 

                                               АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Переломи нижньої щелепи зустрічаються значно частіше пошкоджень інших 
кісток лицевого скелета. Переломи нижньої щелепи бувають від 60 % до 90 
% із загального числа пошкоджень кісток лицевого скелета (Бернадський 
Ю.І.,1973, 1985; Заусаєв В.І., 1981, Кабаков Б.Д., Малишев В.А.,1981; 
Робустова Т.Г., Стародубцев В.С. 1990 і ін.). По даним Т.М.Лурьє найбільша 
кількість переломів нижньої щелепи припадає на саму  працездібну вікову 
групу населення, тобто в віці від 17 до 40 років (76 %), а в дитячому віці – до 
15 %. Біля 75 % переломів нижньої щелепи проходять в межах зубного ряду і 
є відкритими, тобто інфікованими. Все це говорить про актуальність даної 
теми 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 
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 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 

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 
хірургічної стоматології. 
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ТЕМА: Надання першої допомоги при переломах нижньої щелепи 

                                          Актуальність теми. 
 Переломи нижньої щелепи зустрічаються значно частіше пошкоджень 
інших кісток лицевого скелета. Переломи нижньої щелепи бувають від 
60 % до 90 % із загального числа пошкоджень кісток лицевого скелета 
(Бернадський Ю.І.,1973, 1985; Заусаєв В.І., 1981, Кабаков Б.Д., 
Малишев В.А.,1981; Робустова Т.Г., Стародубцев В.С. 1990 і ін.). По 
даним Т.М.Лурьє найбільша кількість переломів нижньої щелепи 
припадає на саму  працездібну вікову групу населення, тобто в віці від 
17 до 40 років (76 %), а в дитячому віці – до 15 %. Біля 75 % переломів 
нижньої щелепи проходять в межах зубного ряду і є відкритими, тобто 
інфікованими.  Лікування хворих з переломами нижньої щелепи, 
відновлення функцій, створення умов для зрощення відломків в 
правильному положенні в можливо самі короткі строки –  все це 
говорить про актуальність даної теми. 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

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 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 

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 
хірургічної стоматології. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ТЕМА: Транспортна імобілізація при переломах нижньої щелепи 

 

                                       Актуальність теми. 
 Переломи нижньої щелепи зустрічаються значно частіше пошкоджень 
інших кісток лицевого скелета. Переломи нижньої щелепи бувають від 
60 % до 90 % із загального числа пошкоджень кісток лицевого скелета 
(Бернадський Ю.І.,1973, 1985; Заусаєв В.І., 1981, Кабаков Б.Д., 
Малишев В.А.,1981; Робустова Т.Г., Стародубцев В.С. 1990 і ін.). По 
даним Т.М.Лурьє найбільша кількість переломів нижньої щелепи 
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припадає на саму  працездібну вікову групу населення, тобто в віці від 
17 до 40 років (76 %), а в дитячому віці – до 15 %. Біля 75 % переломів 
нижньої щелепи проходять в межах зубного ряду і є відкритими, тобто 
інфікованими.  Лікування хворих з переломами нижньої щелепи, 
відновлення функцій, створення умов для зрощення відломків в 
правильному положенні в можливо самі короткі строки –  все це 
говорить про актуальність даної теми. 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

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 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

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 хірургічної стоматології). 

4. Призначити диференційоване 
комплексне лікування в залежності 

4. Обирати групи засобів 
етіологічної, патогенетичної та 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

від варіанта захворювання. симптоматичної терапії, методики 
хірургічного лікування травматичних 
ушкодженнях м'яких тканин обличчя 
і кісток ЩЛД  (кафедри фармакології,  
хірургічної стоматології). 

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 

хірургічної стоматології. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Профілактика загальних ускладнень при переломах нижньої 
щелепи 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Травматичні ушкодження щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД) є одним з 
основних розділів хірургічної стоматології і займають важливе місце в 
повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Вивчення особливостей 
клінічного перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в 
питаннях лікування хворих з цією патологією. Істотною проблемою 
залишається правильний вибір методу лікування з урахуванням 
анамнестичних даних, клінічної картини та стану пацієнта. В сучасних 
умовах лікар-стоматолог повинен вміти виконувати необхідні  маніпуляції, 
які оптимальні при кожній конкретній ситуації після травматичних 
ушкоджень ЩЛД. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 
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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 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 

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 
хірургічної стоматології. 

 

Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи відповідає початковий рівень 
знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
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ТЕМА: Ортопедичні методи лікування переломів нижньої щелепи. 
Шина, скоба. Шина з розпіркою 

 
                             АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: 
Для лікування переломів нижньої щелепи запропонована велика 

кількість консервативних методів, що застосовують у 80% випадків 
лікування переломів. Однак консервативні методи лікування не можуть бути 
застосовні при фіксації беззубих щелеп, недостатній кількості і рухливості 
зубів і багатьох інших станах, коли потрібне застосування хірургічних 
методів фіксації. Крім того, при консервативних (ортопедичних) способах 
лікування порушується режим харчування, виникають труднощ відходу за 
порожниною рота, спостерігається порушення трофіки тканин. 

дисципліни знати уміти 

1. Попередні: 
–  анатомія 

– топографічна          
   анатомія 

– патологічна          
   анатомія 

Будівля нижньої щелепи 

патологічну анатомію 
при переломі нижньої 
щелепи 

Показати всі елементи 
нижньої щелепи на 
схемі, препаратах. 

2. Наступні: 
– ортопедична    
  стоматологія; 
– терапевтична    
  стоматологія; 
– Лор-хвороби; 

Причини розвитку 
запального процесу і 
методи лікування. 
Принципи 
дифференциаль–ной 
діагностики. 

Визначати місцеві 
клінічні ознаки при 
переломі нижньої 
щелепи 

3. Внутріпредметн
а інтеграція: 

–  хірургічна        
    стоматологія 

Показання і 
протипоказання до 
використання методів 
закріплення отломков 
лабораторно 
виготовленими шинами 
при невогнепальних 
переломах нижньої 

застосовувати методи 
закріплення отломков 
лабораторно 
виготовленими шинами 
при невогнепальних 
переломах нижньої 

 Бернадский Ю.И. Травматологія і відбудовна хірургія черепно-щелепно-

лицьової області. - М.: Мед. література, 1999.- 456 с. 
 Тимофєєв А.А. Посібник із щелепно-лицьової хірургії і хірургічної 

стоматології: у 3-х томах - Київ, 1998-2000.- 356 з, - 348 з, - 360 с.  
 Щелепно-лицьові операції: Довідник / Гуцан А.Э., Бернадский Ю.И., 

Годорожа П.Д. і ін. / Під ред. А.Э. Гуцана. – Вітебськ: Белмедкнига, 1997. 
– 400 с. 

 

4. Зміст заняття. 

Методи закріплення отломков щелеп лабораторно виготовленими 
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шинами При недостатній кількості зубів на нижній щелепі або їхній 
відсутності виготовляють (у лабораторних умовах) зубодесневые і 
надесневые шини Найбільше часто застосовується шина Вебера 

Пластмасова шина охоплює зуби, щільно прилежит до десневому краю 
альвеолярного відростка і спирається на останній. Жувальні поверхні і краї 
зубів, що ріжуть, шиною не перекриваються Показанням для її використання 

є переломи, що проходять у межах зубного ряду і на кожнім фрагменті 
щелепи мається по кілька стійких зубів  

Шина Порта (надесневая шина) застосовується при переломі нижньої 
щелепи в хворих з беззубими щелепами Складається з базисних пластинок на 
альвеолярний відросток верхньої і нижньої щелеп, що скріплюються в 
єдиний блок, а в передньому відділі цієї шини мається отвір для прийому їжі 
Використовуючи шину Порта для міцної фіксації отломков нижньої щелепи 
необхідно накласти теменно - підборідну пов'язку або стандартну підборідну 
пращу і головну шапочку 

Шину Ванкевич необхідно застосовувати в хворих з переломом 
нижньої щелепи з дефектом кісткової тканини і відсутності зубів на 
отломках. Шина фіксується на зубах верхньої щелепи, а бічні крила - пілоти 
(відростки) опущені вниз і упираються у внутрішні поверхні поламаних 
фрагментів, що утримує них у правильному положенні. Основою для шини 
Ванкевич є пластмасовий піднебінний базис, а для шини Ванкевич - 

Степанова - сталева дуга. 
Як шину можна використовувати знімні протези хворого. Протези 

верхньої і нижньої щелеп з'єднують між собою за допомогою лігатурного 
дроту або быстротвердеющей пластмаси. 

Питання: 

1. Охарактеризуйте основні види лабораторно виготовлених шин  

2. Показання, методика виготовлення і накладення шини Вебера 

3. Показання, методика виготовлення і накладення шини Порта 

4. Показання, методика виготовлення і накладення шини Ванкевич 

 

 

Професійний алгоритм для формування практичних умінь і навичок по 
фіксації отломков при невогнепальних переломах нижньої щелепи в 
дорослих і дітей  лабораторно виготовленими шинами. 
 

 А.  Хірургічні методи 

фіксації 
Б.  Фіксація 
лабораторно 

виготовленими 
шинами 

Показання 1.Повна відсутність або 
недостатня кількість 

1.Повна   відсутність   
зубів при  переломах  
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зубів 

2. Рухливість зубів 

3. Переломи   за    
межами зубного ряду зі 
зсувом малого 
фрагмента 

4.Велике і 
трудновправимое зсув 
отломков 

5. Дефекти  
нижнечелюстной кісти 
6. Комбіновані    радіаційні ушкодження 7. Множинні   переломи 
кіст особи 

нижньої щелепи 

2.Рухливість або 
недостатня кількість 
зубів, що   
залишилися 

3.Переломи  нижньої 
щелепи з дефектом 
кісти: 
   а) у бічних відділах 

   б) у ментальному 
відділі 
4.При   доліковуванні, 
після зняття назубных 
шин 

Способи фіксації 1. Кістковий шов 

2. Спиці, стрижні 
3. Накостные пластини 

4. Внеротовые апарати 

1.Шина Порта з 
пращевидной  
пов'язкою  
2. Шина Вебера 

    а) без похилої 
площини 

    б) з похилою 
площиною 

3. Шина Ванкевич  
4. Литі і капповые 
назубные шини 
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ТЕМА: Ортопедичні методи лікування переломів нижньої щелепи. 
Двощелепна шина з дроту 

                             АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: 
Для лікування переломів нижньої щелепи запропонована велика 

кількість консервативних методів, що застосовують у 80% випадків 
лікування переломів. Однак консервативні методи лікування не можуть бути 
застосовні при фіксації беззубих щелеп, недостатній кількості і рухливості 
зубів і багатьох інших станах, коли потрібне застосування хірургічних 
методів фіксації. Крім того, при консервативних (ортопедичних) способах 
лікування порушується режим харчування, виникають труднощ відходу за 
порожниною рота, спостерігається порушення трофіки тканин. 

дисципліни знати уміти 

1. Попередні: 
–  анатомія 

– топографічна          
   анатомія 

– патологічна          
   анатомія 

Будівля нижньої щелепи 

патологічну анатомію 
при переломі нижньої 
щелепи 

Показати всі елементи 
нижньої щелепи на 
схемі, препаратах. 

4. Наступні: 
– ортопедична    
  стоматологія; 
– терапевтична    
  стоматологія; 
– Лор-хвороби; 

Причини розвитку 
запального процесу і 
методи лікування. 
Принципи 
дифференциаль–ной 
діагностики. 

Визначати місцеві 
клінічні ознаки при 
переломі нижньої 
щелепи 

5. Внутріпредметн
а інтеграція: 

–  хірургічна        
    стоматологія 

Показання і 
протипоказання до 
використання методів 
закріплення отломков 
лабораторно 
виготовленими шинами 
при невогнепальних 
переломах нижньої 

застосовувати методи 
закріплення отломков 
лабораторно 
виготовленими шинами 
при невогнепальних 
переломах нижньої 
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ТЕМА: Пластмасові та металеві шини лабораторного виготовлення 

 

 
                             АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: 
Для лікування переломів нижньої щелепи запропонована велика 

кількість консервативних методів, що застосовують у 80% випадків 
лікування переломів. Однак консервативні методи лікування не можуть бути 
застосовні при фіксації беззубих щелеп, недостатній кількості і рухливості 
зубів і багатьох інших станах, коли потрібне застосування хірургічних 
методів фіксації. Крім того, при консервативних (ортопедичних) способах 
лікування порушується режим харчування, виникають труднощ відходу за 
порожниною рота, спостерігається порушення трофіки тканин. 

дисципліни знати уміти 

1. Попередні: 
–  анатомія 

– топографічна          
   анатомія 

– патологічна          
   анатомія 

Будівля нижньої щелепи 

патологічну анатомію 
при переломі нижньої 
щелепи 

Показати всі елементи 
нижньої щелепи на 
схемі, препаратах. 

6. Наступні: 
– ортопедична    
  стоматологія; 
– терапевтична    
  стоматологія; 
– Лор-хвороби; 

Причини розвитку 
запального процесу і 
методи лікування. 
Принципи 
дифференциаль–ной 
діагностики. 

Визначати місцеві 
клінічні ознаки при 
переломі нижньої 
щелепи 

7. Внутріпредметн
а інтеграція: 

–  хірургічна        
    стоматологія 

Показання і 
протипоказання до 
використання методів 
закріплення отломков 
лабораторно 
виготовленими шинами 
при невогнепальних 
переломах нижньої 

застосовувати методи 
закріплення отломков 
лабораторно 
виготовленими шинами 
при невогнепальних 
переломах нижньої 

1.А.А. Вишневский, М.И. Шрайбер «Военно-полевая хирургия». Москва 
1962. 

2.В.Е. Жабин «Клиника и лечения  переломов челюстей и повреждений 
мягких тканей лица ». Минск 1966. 
3.П.З. Аржанцев, Г.М. Иващенко, Т.М. Лур'є «Лечения  травм лица  ». 
Москва 1975. 
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 А.  Хірургічні методи 

фіксації 
Б.  Фіксація 
лабораторно 

виготовленими 
шинами 

Показання 1.Повна відсутність або 
недостатня кількість 
зубів 

2. Рухливість зубів 

3. Переломи   за    
межами зубного ряду зі 
зсувом малого 
фрагмента 

4.Велике і 
трудновправимое зсув 
отломков 

5. Дефекти  
нижнечелюстной кісти 
6. Комбіновані    радіаційні ушкодження 7. Множинні   переломи 
кіст особи 

1.Повна   відсутність   
зубів при  переломах  
нижньої щелепи 

2.Рухливість або 
недостатня кількість 
зубів, що   
залишилися 

3.Переломи  нижньої 
щелепи з дефектом 
кісти: 
   а) у бічних відділах 

   б) у ментальному 
відділі 
4.При   доліковуванні, 
після зняття назубных 
шин 
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 ТЕМА: Комплексне лікування переломів нижньої щелепи 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Травматичні ушкодження щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД) є одним з 
основних розділів хірургічної стоматології і займають важливе місце в 
повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Вивчення особливостей 
клінічного перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в 
питаннях лікування хворих з цією патологією. Істотною проблемою 
залишається правильний вибір методу лікування з урахуванням 
анамнестичних даних, клінічної картини та стану пацієнта. В сучасних 
умовах лікар-стоматолог повинен вміти виконувати необхідні  маніпуляції, 
які оптимальні при кожній конкретній ситуації після травматичних 
ушкоджень ЩЛД. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

  

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 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

тканин обличчя і кісток ЩЛД, 
поставити попередній діагноз. 

обстеження хворих з травматичними 
ушкодженнями м'яких тканин 
обличчя і кісток ЩЛД (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 

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 
хірургічної стоматології. 
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ТЕМА: Переломи верхньої щелепи. Клінічна характеристика 

 
Актуальність теми.  
     Серед травматичних (механічних) пошкоджень скелету людини переломи 
кісток лиця складають від 3,2 до 8 %  Середня частота їх – 0,6 на 1000 
населення. По походженню розрізняють виробничу, побутову, спортивну і 
інші травми. Травми лиця припадають на саму  працездібну вікову групу 
населення, тобто в віці від 17 до 40 років (76 %), а в дитячому віці – до 15 %. 
В практичній роботі лікаря-стоматолога доводиться зустрічатися часто з 
травмами лиця, при лікуванні яких досягнуті певні успіхи. Надаючи 
допомогу, необхідно зробити хороші умови для консолідації відломків і 
попередити розвиток ускладнень запального характеру. Тому підвищення 
знань (сучасні методи діагностики, лікування) в цій проблемі є актуальними і 
обгрунтованими. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

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 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 

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 
хірургічної стоматології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Надання першої допомоги і лікування черепно-мозкових 
ускладнень, що супроводжують переломи верхньої щелепи 

                               АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Травматичні ушкодження щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД) є одним з 
основних розділів хірургічної стоматології і займають важливе місце в 
повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Вивчення особливостей 
клінічного перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в 
питаннях лікування хворих з цією патологією. Істотною проблемою 
залишається правильний вибір методу лікування з урахуванням 
анамнестичних даних, клінічної картини та стану пацієнта. В сучасних 
умовах лікар-стоматолог повинен вміти виконувати необхідні  маніпуляції, 
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які оптимальні при кожній конкретній ситуації після травматичних 
ушкоджень ЩЛД. 
 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

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 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

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 
хірургічної стоматології. 

 

                             

 

ТЕМА: Ортопедичні методи лікування переломів верхньої щелепи 

 

 

                               АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Травматичні ушкодження щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД) є одним з 
основних розділів хірургічної стоматології і займають важливе місце в 
повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Вивчення особливостей 
клінічного перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в 
питаннях лікування хворих з цією патологією. Істотною проблемою 
залишається правильний вибір методу лікування з урахуванням 
анамнестичних даних, клінічної картини та стану пацієнта. В сучасних 
умовах лікар-стоматолог повинен вміти виконувати необхідні  маніпуляції, 
які оптимальні при кожній конкретній ситуації після травматичних 
ушкоджень ЩЛД. 
 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

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 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

хірургічної стоматології). 
2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 

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 
хірургічної стоматології. 

 

 

 

 

 

   ТЕМА:     Хірургічні методи лікування переломів верхньої щелепи 

                                  АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Травматичні ушкодження щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД) є одним з 
основних розділів хірургічної стоматології і займають важливе місце в 
повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Вивчення особливостей 
клінічного перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в 
питаннях лікування хворих з цією патологією. Істотною проблемою 
залишається правильний вибір методу лікування з урахуванням 
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анамнестичних даних, клінічної картини та стану пацієнта. В сучасних 
умовах лікар-стоматолог повинен вміти виконувати необхідні  маніпуляції, 
які оптимальні при кожній конкретній ситуації після травматичних 
ушкоджень ЩЛД. 
 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

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 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

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 хірургічної стоматології). 

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 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

і кісток ЩЛД  (кафедри фармакології,  
хірургічної стоматології). 

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 
хірургічної стоматології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА:         Комплексне лікування переломів верхньої щелепи 

 

                                  АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Травматичні ушкодження щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД) є одним з 
основних розділів хірургічної стоматології і займають важливе місце в 
повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Вивчення особливостей 
клінічного перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в 
питаннях лікування хворих з цією патологією. Істотною проблемою 
залишається правильний вибір методу лікування з урахуванням 
анамнестичних даних, клінічної картини та стану пацієнта. В сучасних 
умовах лікар-стоматолог повинен вміти виконувати необхідні  маніпуляції, 
які оптимальні при кожній конкретній ситуації після травматичних 
ушкоджень ЩЛД. 
 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

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: 
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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 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

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

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

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 хірургічної стоматології). 

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,  
хірургічної стоматології). 

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 
хірургічної стоматології. 
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            ТЕМА:   Переломи кісток носа 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Кістки носа, виличні кістки, як і верхня щелепа, відносяться до 
середньої зони обличчя. Статистичні дані свідчать про те, що частина 
пошкоджень кісток середньої третини обличчя за останні чверть століття 
неухильно збільшується, за даними M.A.Zemberg щорічно на 20%. Цьому 
сприяють висока урбанізація, зростаюча технічна інтенсифікація 
виробництва, збільшення швидкості транспорту, поліпшення методів 
діагностики. Травми серединної зони обличчя призводять до значних 
анатомічних, функціональних і естетичних порушень 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати травматичні ушкодження кісток носа і 
вилицево-орбітального комплексу та надавати невідкладну допомогу хворим 
з даною патологією. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
травматичних ушкодженнях кісток 

носа і  вилицево-орбітального 
комплексу, поставити попередній 
діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з травматичними 
ушкодженнями кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу, 
поставити попередній діагноз. 
(кафедра хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

хворого з травматичними 
ушкодженнями кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

3. Провести диференціальну 
діагностику травматичних 
ушкодженнях кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу 

Поставити остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при травматичних ушкодженнях 
кісток носа і  вилицево-орбітального 
комплексу, поставити попередній 
діагноз. (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії, методики 
хірургічного лікування травматичних 
ушкодженнях кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу, 
поставити попередній діагноз. 
(кафедри фармакології,  хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим з травматичними 
ушкодженнями кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу, 
поставити попередній діагноз. 

5. Оцінювати працездатність хворих 
в стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 

 

 

 

 

ТЕМА: Переломи вилицевих кісток: вилице-орбітального комплексу 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Кістки носа, виличні кістки, як і верхня щелепа, відносяться до 
середньої зони обличчя. Статистичні дані свідчать про те, що частина 
пошкоджень кісток середньої третини обличчя за останні чверть століття 
неухильно збільшується, за даними M.A.Zemberg щорічно на 20%. Цьому 
сприяють висока урбанізація, зростаюча технічна інтенсифікація 
виробництва, збільшення швидкості транспорту, поліпшення методів 
діагностики. Травми серединної зони обличчя призводять до значних 
анатомічних, функціональних і естетичних порушень 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати травматичні ушкодження кісток носа і 
вилицево-орбітального комплексу та надавати невідкладну допомогу хворим 
з даною патологією. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
травматичних ушкодженнях кісток 

носа і  вилицево-орбітального 
комплексу, поставити попередній 
діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з травматичними 
ушкодженнями кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу, 
поставити попередній діагноз. 
(кафедра хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

хворого з травматичними 
ушкодженнями кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику травматичних 
ушкодженнях кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу 

Поставити остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при травматичних ушкодженнях 
кісток носа і  вилицево-орбітального 
комплексу, поставити попередній 
діагноз. (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії, методики 
хірургічного лікування травматичних 
ушкодженнях кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу, 
поставити попередній діагноз. 
(кафедри фармакології,  хірургічної 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

стоматології). 
5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим з травматичними 
ушкодженнями кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу, 
поставити попередній діагноз. 

5. Оцінювати працездатність хворих 
в стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМИ: Методи лікування переломів вилице-орбітального комплексу 

Кістки носа, виличні кістки, як і верхня щелепа, відносяться до 
середньої зони обличчя. Статистичні дані свідчать про те, що частина 
пошкоджень кісток середньої третини обличчя за останні чверть століття 
неухильно збільшується, за даними M.A.Zemberg щорічно на 20%. Цьому 
сприяють висока урбанізація, зростаюча технічна інтенсифікація 
виробництва, збільшення швидкості транспорту, поліпшення методів 
діагностики. Травми серединної зони обличчя призводять до значних 
анатомічних, функціональних і естетичних порушень 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати травматичні ушкодження кісток носа і 
вилицево-орбітального комплексу та надавати невідкладну допомогу хворим 
з даною патологією. 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
травматичних ушкодженнях кісток 

носа і  вилицево-орбітального 
комплексу, поставити попередній 
діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з травматичними 
ушкодженнями кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу, 
поставити попередній діагноз. 
(кафедра хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

хворого з травматичними 
ушкодженнями кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику травматичних 
ушкодженнях кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу 

Поставити остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при травматичних ушкодженнях 
кісток носа і  вилицево-орбітального 
комплексу, поставити попередній 
діагноз. (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів 
етіологічної, патогенетичної та 
симптоматичної терапії, методики 
хірургічного лікування травматичних 
ушкодженнях кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу, 
поставити попередній діагноз. 
(кафедри фармакології,  хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим з травматичними 
ушкодженнями кісток носа і  
вилицево-орбітального комплексу, 
поставити попередній діагноз. 

5. Оцінювати працездатність хворих 
в стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 
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ТЕМА:Особливості хірургічної обробки вогнепальних уражень щелепно-

лицевої ділянки   

     АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 
 

       Оснащення армій усіх країн сучасною зброєю з високою кінетичною 
енергією снарядів, що ранять, обумовило зміну характеру і різке 
обваження поранень. Вогнепальні поранення м'яких і кісткових тканин 
особи має свої особливості, основними з яких є дефект шкіри і тканин 
унаслідок безпосереднього впливу снаряда, що ранить, наявність 
посттравматического первинного некрозу тканин, порушення 
життєздатності тканин осторонь від раневого каналу (зона струсу, 
коммоции або вторинного некрозу), мікробне забруднення, наявність у 
рані сторонніх тіл. Уміння правильне робити надання медичної допомоги 
при вогнепальних пораненнях щелепно-лицьової області є обов'язковим 

 для лікаря-стоматолога, тому тема надзвичайно важлива й актуальна. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

Загальна мета - вміти проводити хірургічну обробку вогнепальних уражень  
Щелепно-лицевої ділянки. 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
вогнепальних ураженнях щелепно-

лицевої ділянки 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з вогнепальними 
ураженнями щелепно-лицевої 
ділянки (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

хворого з вогнепальними 
ураженнями щелепно-лицевої 
ділянки. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

3. Провести хірургічну обробку 

вогнепальних уражень щелепно-

лицевої ділянки 

 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при вогнепальних ураженнях 
щелепно-лицевої ділянки (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Комбіновані радіаційні пошкодження щелепно-лицевої ділянки 

 

                                          АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

      Променеві ураження можуть виникати при зовнішньому або 
внутрішньому опромінюванні, вони можливі при вибухах ядерних 
боєприпасів різного роду, а також при аваріях і катастрофах на атомних 
субмаринах і надводних кораблях, атомних електростанціях. Крім того, 
зовнішньому опромінюванню можуть підлягати військові при роботі на 
ядерних енергетичних установках і на обладнанні, що мас у своєму складі 
джерела радіоактивного випромінювання. Це, як правило, гама-частки і 
нейтрони. Уміння правильне робити надання медичної допомоги при 
вогнепальних пораненнях щелепно-лицьової області є обов'язковим 

 для лікаря-стоматолога, тому тема надзвичайно важлива й актуальна. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

Загальна мета - вміти проводити хірургічну обробку комбінованих уражень  
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щелепно-лицевої ділянки. 
Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 

Вміти: 
1. Виділити основні симптоми при 
комбінованих ураженнях щелепно-

лицевої ділянки 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з комбінованими 
ураженнями щелепно-лицевої 
ділянки (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

хворого з комбінованими 
ураженнями щелепно-лицевої 
ділянки. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів 
дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести хірургічну обробку 

комбінованих уражень щелепно-

лицевої ділянки 

 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при комбінованих ураженнях 
щелепно-лицевої ділянки (кафедра 
хірургічної стоматології). 

 

 

 

 

 

         ТЕМА:  Безпосередні ускладнення травми щелепно-лицевої ділянки   

                                           АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

                         Після травми в постраждалого в різний час можуть виникнути 
ускладнення, які загрожують життю. За часом виникнення їх прийнята 
розподіляти на: 1)      безпосередні — виникають відразу після отримання 
пошкодження; 2)      ранні — виникають через декілька годин-діб після 
травми; 3) пізні — виникають через кілька діб-тижнів після травми.  
      До безпосередніх ускладнень відносять кровотечу, асфіксію, 
травматичний больовий шок.. У структурі загального травматизму мирного 
часу пошкодження судин із кровотечею становлять до 1,5 % випадків. 
У період Великої Вітчизняної війни травматичний шок виникав у 0,5—1 % 

поранених, а при поєднаних пошкодженнях він простежувався частіше — у 
25—30 % постраждалих. Тому так важливо для лікаря-стоматолога вміти 
надавати невідкладну допомогу при травмах щелепно-лицьової ділянки.  
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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1. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой 

области // Ю.И.Бернадский.-М.,2008.-С.1-98. 

2. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии.Том 2.//А.А.Тимофеев.-К.,.-2010.- С.21-163. 

 

Загальна мета - вміти надавати невідкладну допомогу при травмах  
щелепно-лицевої ділянки. 

1. Реанімаційні заходи при порушеннях дихання та зупинці серця. 
2. Методика трахеотомії та крікоконікотомії. 
3. Методика непрямого масажу серця та дефібриляції. 
4. Зупинка кровотеч. 
5. Протишокова інтенсивна терапія. 

     

 

 

ТЕМА: Беспосередні пізні ускладнення і наслідки травм щелепно-

лицевої ділянки 

                                           АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

               Після травми в постраждалого в різний час можуть виникнути 
ускладнення, які загрожують життю. За часом виникнення їх прийнята 
розподіляти на: 1)      безпосередні — виникають відразу після отримання 
пошкодження; 2)      ранні — виникають через декілька годин-діб після 
травми; 3) пізні — виникають через кілька діб-тижнів після травми.  
До пізніх ускладнень відносять вторинні кровотечі, гнійно-запальні процеси, 
порушення регенерації, вторинні дефекти і деформації тканин та ін. 
Тому так важливо для лікаря-стоматолога вміти надавати невідкладну 
допомогу при травмах щелепно-лицьової ділянки. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

1М.М. Рожко, В.П. Неспрядько – Ортопедична 
стоматологія. - Київ, Книга плюс, 2003 с. 425-441. 

2. М.М. Рожко, Т.Т. Михайленко, В.С. Онищенко – Довідник з ортопедичної 
стоматологіїю - Київ, Книга плюс, 2004 с. 241-268. 

3. Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. – К.: «Вища Школа». – 1987. 

467 с. 
4. Кабанов Б.Я, Лукьяненко В.И., Аржанцев П.З. "Краткий курс военной 
стоматологии". Л., Медицина, 1973, с. 409 с. 

5. Гаврилов Е.И., Оксман И.И. "Ортопедическая стоматология" М., Медицина, 
1978, с. 1541-146. 

 

Загальна мета - вміти проводити лікування при травмах  
щелепно-лицевої ділянки. 
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Дефекти лиця утворюються у результаті вогнепальних поранень, 
механіч 

них ушкоджень та після видалення пухлин. Специфічні запальні процеси  
(сифіліс, туберкульозний вовчак) призводять до появи дефектів носа та 

губ.  
Такі спотворення обличчя звичайно хворі переносять дуже важко, вони 

стають  
замкнутими, що нерідко є причиною виникнення неврозів. Утрата 

працездат 
ності зумовлена втратою великої площі шкірн х покривів обличчя. 

Дефекти  
м'яких тканин, які оточують ротову щілину. спричиняють випадання їжі 

під  
час жування та постійну слинотечу. Дефекти лиця усувають шляхом 

пластич 
них операцій і протезування. Протезування проводять у тому разі, коли 

хво 
рий відмовляється від операції, а також у разі необхідності заміщення 

значних  
та складних за формою дефектів (вушна раковина, ніс).  

Протезування спрямоване на відновлення зовнішнього вигляду та мови  
пацієнта, захист тканин від дії зовнішнього середовища, усунення 

психологіч 
них порушень. Отже, ортопедичне лікування у разі дефектів лиця 

завершує  
комплекс заходів щодо реабілітації хворих з ушкодженням лицевої 

ділянки.  
Протези ділянок лиця звичайно виготовляють із м'якої або твердої пласт 

маси, у деяких випадках поєднуючи їх. Важливо добитися, щоб колір 
протеза  

максимально відповідав кольору шкіри обличчя.  
М'які пластмаси (ортопласт) зафарбовують спеціальними фарбниками,  

які підбирають за розцвіткою. Протез, виготовлений із твердої пластмаси,  
можна зафарбувати двома способами. Кращий результат отримують, коли 

ви 
користовують олійні фарби. Другий спосіб полягає у додаванні до 

полімера  
фарбників (ультрамарин, крон свинцевий, червоний кадмій). Необхідний  
колір отримують шляхом додавання фарбників до порошку полімера, а та 
кож до мономера.  

Ектопротези фіксують за допомогою оправи від окулярів, спеціальних  
фіксаторів, що вводяться у природні та штучні отвори, шляхом 

приклеювання  
до шкіри обличчя або з'єднання їх протезами щелеп.  
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ТЕМА: Невралгія трійчастого нерва 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Сучасні успіхи клінічної неврології і стоматології дозволили виділити 
групу захворювань, які проявляються неврологічними порушеннями в 
порожнині рота і ділянці обличчя. До цієї групи входить нозологія, яка 
обумовлена як первинним ураженням нервової системи, так і порушеннями її 
діяльності, що викликані стоматологічною патологією. В основі розвитку 
нейростоматологічних захворювань лежить ураження різноманітних відділів 
нервової системи та їх симптоматика, взагалі, визначається в порожнині рота 
і лицьовій ділянці, розпізнавання яких викликає значні труднощі навіть в 
досвідчених спеціалістів. 

Складнощі в лікуванні хворих на неврогенні захворювання щелепно-

лицьової області обумовлені особливостями інерваціі обличчя, порожнини 
рота та шиї, нетиповим перебігом хвороб. Найчастіше пацієнти звертаються 
вже із розвиненим ступенем хвороби, не зважаючи на призначене іншими 
фахівцями лікування. Також слід зазначити й те, що проблема лікування 
хворих на неврогенні захворювання лежить в площині не тільки хірургічної 
стоматології, але й суміжних спеціальностей, в першу чергу, неврології. 
Різноманітність клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря 
володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє значно покращити результати 
лікування.  
Джерела інформації: 
1.Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 20088. – С.263-297. 

2.Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2009. – С. 
214-226. 

3.Пропедевтика хирургической стоматологии /под ред.                          И.Н. 
Матроса-Таранца. – Донецк, 2000. – С. 5 -191 

 

Загальна мета : вміти діагностувати та лікувати неврогенні 
захворювання щелепно-лицьової області. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області, 
поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з неврогенними 
захворюваннями щелепно-лицьової 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого з 
неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику неврогенних 
захворювань щелепно-лицьової 
області. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області (кафедри 
нервових хвороб, хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування   неврогенних захворювань 
щелепно-лицьової області (кафедри 
фармакології, нервових хвороб, 
хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
з неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 

 

 

 

ТЕМА: Неврит трійчастого нерва 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Сучасні успіхи клінічної неврології і стоматології дозволили виділити 
групу захворювань, які проявляються неврологічними порушеннями в 
порожнині рота і ділянці обличчя. До цієї групи входить нозологія, яка 
обумовлена як первинним ураженням нервової системи, так і порушеннями її 
діяльності, що викликані стоматологічною патологією. В основі розвитку 
нейростоматологічних захворювань лежить ураження різноманітних відділів 
нервової системи та їх симптоматика, взагалі, визначається в порожнині рота 
і лицьовій ділянці, розпізнавання яких викликає значні труднощі навіть в 
досвідчених спеціалістів. 

Складнощі в лікуванні хворих на неврогенні захворювання щелепно-

лицьової області обумовлені особливостями інерваціі обличчя, порожнини 
рота та шиї, нетиповим перебігом хвороб. Найчастіше пацієнти звертаються 
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вже із розвиненим ступенем хвороби, не зважаючи на призначене іншими 
фахівцями лікування. Також слід зазначити й те, що проблема лікування 
хворих на неврогенні захворювання лежить в площині не тільки хірургічної 
стоматології, але й суміжних спеціальностей, в першу чергу, неврології. 
Різноманітність клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря 
володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє значно покращити результати 
лікування.  
Джерела інформації: 
1.Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 20088. – С.263-297. 

2.Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2009. – С. 
214-226. 

3.Пропедевтика хирургической стоматологии /под ред.                          И.Н. 
Матроса-Таранца. – Донецк, 2000. – С. 5 -191 

 

Загальна мета : вміти діагностувати та лікувати неврогенні 
захворювання щелепно-лицьової області. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області, 
поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з неврогенними 
захворюваннями щелепно-лицьової 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 

дослідження хворого з 
неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику неврогенних 
захворювань щелепно-лицьової 
області. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області (кафедри 
нервових хвороб, хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування   неврогенних захворювань 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

щелепно-лицьової області (кафедри 
фармакології, нервових хвороб, 
хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
з неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 

 

 

 

ТЕМА: Одонтогенна невралгія 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Сучасні успіхи клінічної неврології і стоматології дозволили виділити 
групу захворювань, які проявляються неврологічними порушеннями в 
порожнині рота і ділянці обличчя. До цієї групи входить нозологія, яка 
обумовлена як первинним ураженням нервової системи, так і порушеннями її 
діяльності, що викликані стоматологічною патологією. В основі розвитку 
нейростоматологічних захворювань лежить ураження різноманітних відділів 
нервової системи та їх симптоматика, взагалі, визначається в порожнині рота 
і лицьовій ділянці, розпізнавання яких викликає значні труднощі навіть в 
досвідчених спеціалістів. 

Складнощі в лікуванні хворих на неврогенні захворювання щелепно-

лицьової області обумовлені особливостями інерваціі обличчя, порожнини 
рота та шиї, нетиповим перебігом хвороб. Найчастіше пацієнти звертаються 
вже із розвиненим ступенем хвороби, не зважаючи на призначене іншими 
фахівцями лікування. Також слід зазначити й те, що проблема лікування 
хворих на неврогенні захворювання лежить в площині не тільки хірургічної 
стоматології, але й суміжних спеціальностей, в першу чергу, неврології. 
Різноманітність клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря 
володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє значно покращити результати 
лікування.  
Джерела інформації: 
1.Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 20088. – С.263-297. 

2.Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2009. – С. 
214-226. 

3.Пропедевтика хирургической стоматологии /под ред.                          И.Н. 
Матроса-Таранца. – Донецк, 2000. – С. 5 -191 



 164 

 

Загальна мета : вміти діагностувати та лікувати неврогенні 
захворювання щелепно-лицьової області. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області, 
поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з неврогенними 
захворюваннями щелепно-лицьової 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого з 
неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику неврогенних 
захворювань щелепно-лицьової 
області. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області (кафедри 
нервових хвороб, хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування   неврогенних захворювань 
щелепно-лицьової області (кафедри 
фармакології, нервових хвороб, 
хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
з неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 
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ТЕМА: Захворювання вегетативної нервової системи 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Сучасні успіхи клінічної неврології і стоматології дозволили виділити 
групу захворювань, які проявляються неврологічними порушеннями в 
порожнині рота і ділянці обличчя. До цієї групи входить нозологія, яка 
обумовлена як первинним ураженням нервової системи, так і порушеннями її 
діяльності, що викликані стоматологічною патологією. В основі розвитку 
нейростоматологічних захворювань лежить ураження різноманітних відділів 
нервової системи та їх симптоматика, взагалі, визначається в порожнині рота 
і лицьовій ділянці, розпізнавання яких викликає значні труднощі навіть в 
досвідчених спеціалістів. 

Складнощі в лікуванні хворих на неврогенні захворювання щелепно-

лицьової області обумовлені особливостями інерваціі обличчя, порожнини 
рота та шиї, нетиповим перебігом хвороб. Найчастіше пацієнти звертаються 
вже із розвиненим ступенем хвороби, не зважаючи на призначене іншими 
фахівцями лікування. Також слід зазначити й те, що проблема лікування 
хворих на неврогенні захворювання лежить в площині не тільки хірургічної 
стоматології, але й суміжних спеціальностей, в першу чергу, неврології. 
Різноманітність клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря 
володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє значно покращити результати 
лікування.  
Джерела інформації: 
1.Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 20088. – С.263-297. 

2.Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2009. – С. 
214-226. 

3.Пропедевтика хирургической стоматологии /под ред.                          И.Н. 
Матроса-Таранца. – Донецк, 2000. – С. 5 -191 

 

Загальна мета : вміти діагностувати та лікувати неврогенні 
захворювання щелепно-лицьової області. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області, 
поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з неврогенними 
захворюваннями щелепно-лицьової 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого з 
неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

інструментальних, рентгенологічних 
методів дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб, хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику неврогенних 
захворювань щелепно-лицьової 
області. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області (кафедри 
нервових хвороб, хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування   неврогенних захворювань 
щелепно-лицьової області (кафедри 
фармакології, нервових хвороб, 
хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
з неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 

 

 

 

 

ТЕМА:                Синдром Сладера 

                              АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

      Вегетативні гангліоніти займають особливе місце. Вони 
характеризуються поліморфізмом проявів, що зумовлено топографо-

анатомічними та функціональними особливостями периферичного відділу 
вегетативної нервової системи голови: невелика територія розміщення, 
велика кількість анастомозів між вегетативними та соматичними 
утвореннями. У клініці спостерігаються симптоми подразнення як 
сегментарного, так і надсегментарного відділів. П’ять пар вегетативних 
вузлів голови (війковий, крилопіднебінний, вушний, піднижньощелепний та 
під’язиковий анатомічно та функціонально пов’язані між собою і з верхнім 
симпатичним вузлом, який є колектором периферичного відділу вегетативної 
нервової системи голови.Вегетативні гангліоніти спричиняють гострі та 
хронічні інфекції (місцеві та віддалені), ендогенні та екзогенні інтоксикації, 
травми та оперативні втручання з травмуванням вегетативних вузлів та стов 

Джерела інформації: 
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1.Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 20088. – С.263-297. 

2.Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2009. – С. 
214-226. 

3.Пропедевтика хирургической стоматологии /под ред.                          И.Н. 
Матроса-Таранца. – Донецк, 2000. – С. 5 -191 

бурів, дія вібрації та холоду, гіповітамінози, алергічні стани. 

Загальна мета : вміти діагностувати та лікувати неврогенні 
захворювання щелепно-лицьової області. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області, 
поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з неврогенними 
захворюваннями щелепно-лицьової 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого з 
неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику неврогенних 
захворювань щелепно-лицьової 
області. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області (кафедри 
нервових хвороб, хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування   неврогенних захворювань 
щелепно-лицьової області (кафедри 
фармакології, нервових хвороб, 
хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
з неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 
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ТЕМА: Гангліонит вушного, підщелепного та підязикового вузлів 

                              АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

      Вегетативні гангліоніти займають особливе місце. Вони 
характеризуються поліморфізмом проявів, що зумовлено топографо-

анатомічними та функціональними особливостями периферичного відділу 
вегетативної нервової системи голови: невелика територія розміщення, 
велика кількість анастомозів між вегетативними та соматичними 
утвореннями. У клініці спостерігаються симптоми подразнення як 
сегментарного, так і надсегментарного відділів. П’ять пар вегетативних 
вузлів голови (війковий, крилопіднебінний, вушний, піднижньощелепний та 
під’язиковий анатомічно та функціонально пов’язані між собою і з верхнім 
симпатичним вузлом, який є колектором периферичного відділу вегетативної 
нервової системи голови.Вегетативні гангліоніти спричиняють гострі та 
хронічні інфекції (місцеві та віддалені), ендогенні та екзогенні інтоксикації, 
травми та оперативні втручання з травмуванням вегетативних вузлів та 
стовбурів, дія вібрації та холоду, гіповітамінози, алергічні стани. 

Джерела інформації: 
1.Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 20088. – С.263-297. 

2.Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2009. – С. 
214-226. 

3.Пропедевтика хирургической стоматологии /под ред.                          И.Н. 
Матроса-Таранца. – Донецк, 2000. – С. 5 -191 

 

Загальна мета : вміти діагностувати та лікувати неврогенні 
захворювання щелепно-лицьової області. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області, 
поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з неврогенними 
захворюваннями щелепно-лицьової 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 



 169 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого з 
неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

інструментальних, рентгенологічних 
методів дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб, хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику неврогенних 
захворювань щелепно-лицьової 
області. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області (кафедри 
нервових хвороб, хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування   неврогенних захворювань 
щелепно-лицьової області (кафедри 
фармакології, нервових хвороб, 
хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 

працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
з неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Стомалгія 

                                 

                                АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Стомалгія й глосалгія — захворювання, що проявляються майже постійним 
болем і парестезіями у ділянці язика й слизової оболонки порожнини рота. Ці 
захворювання досить поширені. 
Джерела інформації: 
1.Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 20088. – С.263-297. 

2.Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2009. – С. 
214-226. 

3.Пропедевтика хирургической стоматологии /под ред.                          И.Н. 
Матроса-Таранца. – Донецк, 2000. – С. 5 -191 
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Загальна мета : вміти діагностувати та лікувати неврогенні 
захворювання щелепно-лицьової області. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області, 
поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з неврогенними 
захворюваннями щелепно-лицьової 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого з 
неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику неврогенних 
захворювань щелепно-лицьової 
області. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області (кафедри 
нервових хвороб, хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування   неврогенних захворювань 
щелепно-лицьової області (кафедри 
фармакології, нервових хвороб, 
хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 

працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
з неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 
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ТЕМА: Неврит лицевого нерва 

 

                                    АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

                     Неврит  -  поразка нерва, характеризується  змінами інтерстіції,  
лицевої оболонки і осьових циліндрів. При невралгіях спостерігаються 
зміни тільки в його оболонках і з'являються симптоми роздратування і 
(або) випадання в зоні відповідної інервації. Патогенез невриту 
складний і зумовлений токсичними, обмінними і судонозміненими   в 
нерві, а також порушенням анатомічної цілісності нервового волокна. 

Лицевий нерв містить в собі волокна функціонально різного 
призначення (рухомі , чутливі , вегетативні). У зв'язку з цим 
пошкодження його спричиняють за собою цілий ряд різноманітних 
симптомів. Виникають парези і паралічі на відповідній стороні поразки. 

Тому вивчення цієї теми вельми актуальне. 
Джерела інформації: 
1.Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 20088. – С.263-297. 

2.Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2009. – С. 
214-226. 

3.Пропедевтика хирургической стоматологии /под ред.                          И.Н. 
Матроса-Таранца. – Донецк, 2000. – С. 5 -191 

 

Загальна мета : вміти діагностувати та лікувати неврогенні 
захворювання щелепно-лицьової області. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області, 
поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з неврогенними 
захворюваннями щелепно-лицьової 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого з 
неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику неврогенних 
захворювань щелепно-лицьової 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області (кафедри 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

області. Поставити остаточний 
діагноз. 

нервових хвороб, хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування   неврогенних захворювань 
щелепно-лицьової області (кафедри 
фармакології, нервових хвороб, 
хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
з неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Невралгія язикоглоткового нерва 

                          АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: 
Системи язикоглоткового та блукаючого нервів тісно пов’язані між собою, 
тому ізольоване ураження цих нервів практично не спостерігається. У 
більшості випадків неможливо визначити, який нерв страждає більше. Однак 
існує кілька нозологічних форм з переважним ураженням язикоглоткового 
або блукаючого нервів. 

Сучасні успіхи клінічної неврології і стоматології дозволили виділити 
групу захворювань, які проявляються неврологічними порушеннями в 
порожнині рота і ділянці обличчя. До цієї групи входить нозологія, яка 
обумовлена як первинним ураженням нервової системи, так і порушеннями її 
діяльності, що викликані стоматологічною патологією. В основі розвитку 
нейростоматологічних захворювань лежить ураження різноманітних відділів 
нервової системи та їх симптоматика, взагалі, визначається в порожнині рота 
і лицьовій ділянці, розпізнавання яких викликає значні труднощі навіть в 
досвідчених спеціалістів. 

Складнощі в лікуванні хворих на неврогенні захворювання щелепно-

лицьової області обумовлені особливостями інерваціі обличчя, порожнини 
рота та шиї, нетиповим перебігом хвороб. Найчастіше пацієнти звертаються 
вже із розвиненим ступенем хвороби, не зважаючи на призначене іншими 
фахівцями лікування. Також слід зазначити й те, що проблема лікування 
хворих на неврогенні захворювання лежить в площині не тільки хірургічної 
стоматології, але й суміжних спеціальностей, в першу чергу, неврології. 
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Різноманітність клінічних проявів, схем лікування потребує від лікаря 
володіння міцною базою знань, сучасними методами діагностики та 
навичками інтерпретації отриманих даних. Вірний вибір тактики лікування 
та сучасних схем комплексної терапії дозволяє значно покращити результати 
лікування.  
Джерела інформації: 
1.Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 20088. – С.263-297. 

2.Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2009. – С. 
214-226. 

3.Пропедевтика хирургической стоматологии /под ред.                          И.Н. 
Матроса-Таранца. – Донецк, 2000. – С. 5 -191 

 

Загальна мета : вміти діагностувати та лікувати неврогенні 
захворювання щелепно-лицьової області. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області, 
поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, 
анамнез і проводити об′єктивне 
обстеження хворих з неврогенними 
захворюваннями щелепно-лицьової 
області (кафедра хірургічної 
стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого з 
неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику неврогенних 
захворювань щелепно-лицьової 
області. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми 
при неврогенних захворюваннях 
щелепно-лицьової області (кафедри 
нервових хвороб, хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного 
лікування   неврогенних захворювань 
щелепно-лицьової області (кафедри 
фармакології, нервових хвороб, 
хірургічної стоматології). 

5. Провести експертизу 5. Оцінювати працездатність хворих в 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

працездатності і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворим 
з неврогенними захворюваннями 
щелепно-лицьової області. 

стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології. 

 

ТЕМА: Папілома та папіломатоз слизової оболонки порожнини рота 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Серед всіх новоутворень, пухлини слизової оболонки порожнини рота 

за частотою займають 3-е місце, поступаючись лише раку шлунку і легень у 
чоловіків і раку молочної залози і шлунку у жінок (Пачес О.І., 2000). 
Чоловіки хворіють в 1,5-2 рази частіше. Кількість випадків зростає із 
збільшенням віку. В етіології захворювань провідне значення має вірус 
папіломи людини.  

Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати новоутворення . слизової 
оболонки порожнини рота 

 

Конкретні цілі 
 

Вихідний рівень знань-вмінь 

 

Вміти: 
1. Виявити симптоми при  злоякісних 
новоутвореннях шкіри на підставі 
скарг, даних анамнезу і результатів 

об'єктивного обстеження. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, дані об'єктивного 
обстеження хворих з злоякісними 
новоутвореннями шкіри (кафедри 
топографічної анатомії, хірургічної 
стоматології). 
 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментального, 
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цитологічного, лабораторного, 
рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  шкіри.  
 

цитологічного, лабораторного, 
рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  шкіри (кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, 
загальної хірургії,  хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику злоякісних новоутворень 
шкіри на підставі діагностичних 
алгоритмів. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і 
синдроми при злоякісних 
новоутвореннях шкіри (кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, 
рентгенології з курсом променевої 
терапії, патологічної анатомії, 
хірургічної стоматології). 

4. Призначити диференційоване 
комплексне лікування хворим із 
злоякісними новоутвореннями шкіри 
в залежності від варіанта 
захворювання.   

4. Обирати групи засобів 
симптоматичної дії, вид 
хірургічного та комплексного 
лікування злоякісних новоутворень 
шкіри (кафедри хірургічної 
стоматології, фармакології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим із злоякісними 
новоутвореннями шкіри. 

5. Оцінювати працездатність хворих 
з злоякісними новоутвореннями 
шкіри в стоматологічній клініці або 
онкодиспансері (кафедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

ТЕМА:Фіброма та фіброматоз слизової оболонки порожнини рота 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Серед всіх новоутворень, пухлини слизової оболонки порожнини рота 

за частотою займають 3-е місце, поступаючись лише раку шлунку і легень у 
чоловіків і раку молочної залози і шлунку у жінок (Пачес О.І., 2000). 
Чоловіки хворіють в 1,5-2 рази частіше. Кількість випадків зростає із 
збільшенням віку. В етіології захворювань провідне значення має вірус 
папіломи людини.  

Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 
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4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати новоутворення . слизової 
оболонки порожнини рота 

 

Конкретні цілі 
 

Вихідний рівень знань-вмінь 

 

Вміти: 
1. Виявити симптоми при  злоякісних 
новоутвореннях шкіри на підставі 
скарг, даних анамнезу і результатів 
об'єктивного обстеження. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, дані об'єктивного 
обстеження хворих з злоякісними 
новоутвореннями шкіри (кафедри 
топографічної анатомії, хірургічної 
стоматології). 
 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
цитологічного, лабораторного, 
рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  шкіри.  
 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментального, 
цитологічного, лабораторного, 
рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  шкіри (кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, 
загальної хірургії,  хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику злоякісних новоутворень 
шкіри на підставі діагностичних 
алгоритмів. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і 
синдроми при злоякісних 
новоутвореннях шкіри (кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, 
рентгенології з курсом променевої 
терапії, патологічної анатомії, 
хірургічної стоматології). 

4. Призначити диференційоване 
комплексне лікування хворим із 
злоякісними новоутвореннями шкіри 
в залежності від варіанта 
захворювання.   

4. Обирати групи засобів 
симптоматичної дії, вид 
хірургічного та комплексного 
лікування злоякісних новоутворень 
шкіри (кафедри хірургічної 
стоматології, фармакології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим із злоякісними 
новоутвореннями шкіри. 

5. Оцінювати працездатність хворих 
з злоякісними новоутвореннями 
шкіри в стоматологічній клініці або 
онкодиспансері (кафедра хірургічної 
стоматології). 
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ТЕМА: Ліпома та ліпоматоз слизової оболонки порожнини рота 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Серед всіх новоутворень, пухлини слизової оболонки порожнини рота 

за частотою займають 3-е місце, поступаючись лише раку шлунку і легень у 
чоловіків і раку молочної залози і шлунку у жінок (Пачес О.І., 2000). 
Чоловіки хворіють в 1,5-2 рази частіше. Кількість випадків зростає із 
збільшенням віку. В етіології захворювань провідне значення має вірус 
папіломи людини.  

Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати новоутворення . слизової 
оболонки порожнини рота 

 

Конкретні цілі 
 

Вихідний рівень знань-вмінь 

 

Вміти: 
1. Виявити симптоми при  злоякісних 
новоутвореннях шкіри на підставі 
скарг, даних анамнезу і результатів 

об'єктивного обстеження. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, дані об'єктивного 
обстеження хворих з злоякісними 
новоутвореннями шкіри (кафедри 
топографічної анатомії, хірургічної 
стоматології). 
 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
цитологічного, лабораторного, 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментального, 
цитологічного, лабораторного, 
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рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  шкіри.  
 

рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  шкіри (кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, 
загальної хірургії,  хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику злоякісних новоутворень 
шкіри на підставі діагностичних 
алгоритмів. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і 
синдроми при злоякісних 
новоутвореннях шкіри (кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, 
рентгенології з курсом променевої 
терапії, патологічної анатомії, 
хірургічної стоматології). 

4. Призначити диференційоване 
комплексне лікування хворим із 
злоякісними новоутвореннями шкіри 
в залежності від варіанта 
захворювання.   

4. Обирати групи засобів 
симптоматичної дії, вид 
хірургічного та комплексного 
лікування злоякісних новоутворень 
шкіри (кафедри хірургічної 
стоматології, фармакології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим із злоякісними 
новоутвореннями шкіри. 

5. Оцінювати працездатність хворих 
з злоякісними новоутвореннями 
шкіри в стоматологічній клініці або 
онкодиспансері (кафедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

 

ТЕМА: Хвороба Маделунга 

Її знають під назвою дифузна ліпома шиї. Для цього захворювання 
характерне збільшення об'єму жирової тканини в області шиї. Головною 
причиною розвитку захворювання вважається порушення метаболізму 
ліпідів. Особливо воно може виявлятися у людини зловживає алкоголем. 
Слід зазначити, що непитущі теж можуть отримати подібне захворювання, 
тому що йому характерна спадкова схильність.  
Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 
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Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати новоутворення . слизової 
оболонки порожнини рота 

 

Конкретні цілі 
 

Вихідний рівень знань-вмінь 

 

Вміти: 
1. Виявити симптоми при  злоякісних 
новоутвореннях шкіри на підставі 
скарг, даних анамнезу і результатів 
об'єктивного обстеження. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, дані об'єктивного 
обстеження хворих з злоякісними 
новоутвореннями шкіри (кафедри 
топографічної анатомії, хірургічної 
стоматології). 
 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
цитологічного, лабораторного, 
рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  шкіри.  
 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментального, 
цитологічного, лабораторного, 
рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  шкіри (кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, 
загальної хірургії,  хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику злоякісних новоутворень 
шкіри на підставі діагностичних 
алгоритмів. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і 
синдроми при злоякісних 
новоутвореннях шкіри (кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, 
рентгенології з курсом променевої 
терапії, патологічної анатомії, 
хірургічної стоматології). 

4. Призначити диференційоване 
комплексне лікування хворим із 
злоякісними новоутвореннями шкіри 
в залежності від варіанта 
захворювання.   

4. Обирати групи засобів 
симптоматичної дії, вид 
хірургічного та комплексного 
лікування злоякісних новоутворень 
шкіри (кафедри хірургічної 
стоматології, фармакології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим із злоякісними 
новоутвореннями шкіри. 

5. Оцінювати працездатність хворих 
з злоякісними новоутвореннями 
шкіри в стоматологічній клініці або 
онкодиспансері (кафедра хірургічної 
стоматології). 
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ТЕМА: Гемангіоми. Частота. Клініка. Діагностика 

                           Актуальність теми.  
Необхідність вивчення даної теми обумовлена порівняно рідкою 
зустрічальністю, труднощями диференційної діагностики і складністю 
лікування. 

Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати новоутворення 

Дисципліни Знати Вміти 

1. Попередні дисципліни: 
–  анатомія 

–  топографічна          
   анатомія 

– патологічна         
   анатомія 

– патологічна 

   фізіологія 

 

Будівлю і функцію  
щелепно-лицьової 
ділянки. Морфологічна 
будівля гемангіом і 
лімфангіом. 

 

Показати всі елементи на 
черепі, схемі, 
препаратах. 

8. Наступні дисципліни: 
– ортопедична    
  стоматологія; 
– Лор-хвороби; 
– стомато-неврологія 

 

Сполучення патології зі 
стомато-неврологією, 
Лор-патологією. 
Наступне заповнення 
дефектів зубних рядів. 

 

Проводити 
диференційну  
діагностику, визначати 
причину і характер 
розвитку патології. 

9. Внутрішньопредметна 
інтеграція: 

–  хірургічна        
    стоматологія 

– відбудовна хірургія 

 

 

Диференційну  
діагностику з іншими 
запальними і 
пухлинними процесами. 

 

 

Проводити 
дифференційну  
діагностику з іншими 
запальними і 
пухлинними процесами. 
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ТЕМА: Гемангіоми. Лікування 

                      АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: 
Необхідність вивчення даної теми обумовлена порівняно рідкою 
зустрічальністю, труднощями диференційної діагностики і складністю 
лікування. 

Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати новоутворення 

Дисципліни Знати Вміти 

1. Попередні дисципліни: 
–  анатомія 

–  топографічна          
   анатомія 

– патологічна         
   анатомія 

– патологічна 

   фізіологія 

 

Будівлю і функцію  
щелепно-лицьової 
ділянки. Морфологічна 
будівля гемангіом і 
лімфангіом. 

 

Показати всі елементи на 
черепі, схемі, 
препаратах. 

10. Наступні дисципліни: 
– ортопедична    
  стоматологія; 
– Лор-хвороби; 
– стомато-неврологія 

 

Сполучення патології зі 
стомато-неврологією, 
Лор-патологією. 
Наступне заповнення 
дефектів зубних рядів. 

 

Проводити 
диференційну  
діагностику, визначати 
причину і характер 
розвитку патології. 

11. Внутрішньопредметна 
інтеграція: 

–  хірургічна        
    стоматологія 

– відбудовна хірургія 

 

 

Диференційну  
діагностику з іншими 
запальними і 
пухлинними процесами. 

 

 

Проводити 
дифференційну  
діагностику з іншими 
запальними і 
пухлинними процесами. 

Лікування. Існують наступні види лікування гемангіом: кріодеструкція, 
електрокоагуляція, променева терапія, склерозірующа терапія, хірургічний і 
комбінований метод. 
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ТЕМА: Лімфангіоми 

 

                           АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Необхідність вивчення даної теми обумовлена порівняно рідкою 
зустрічальністю, труднощями диференційної діагностики і складністю 
лікування. 

Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати новоутворення 

Дисципліни Знати Вміти 

1. Попередні дисципліни: 
–  анатомія 

–  топографічна          
   анатомія 

– патологічна         
   анатомія 

– патологічна 

   фізіологія 

 

Будівлю і функцію  
щелепно-лицьової 
ділянки. Морфологічна 
будівля гемангіом і 
лімфангіом. 

 

Показати всі елементи на 
черепі, схемі, 
препаратах. 

12. Наступні дисципліни: 
– ортопедична    
  стоматологія; 
– Лор-хвороби; 
– стомато-неврологія 

 

Сполучення патології зі 
стомато-неврологією, 
Лор-патологією. 
Наступне заповнення 
дефектів зубних рядів. 

 

Проводити 
диференційну  
діагностику, визначати 
причину і характер 
розвитку патології. 

13. Внутрішньопредметна 
інтеграція: 

–  хірургічна        
    стоматологія 

– відбудовна хірургія 

 

 

Диференційну  
діагностику з іншими 
запальними і 
пухлинними процесами. 

 

 

Проводити 
дифференційну  
діагностику з іншими 
запальними і 
пухлинними процесами. 

 

 



 183 

 

 

 

 

ТЕМА: Неврогенні пухлини щелепно-лицевої ділянки. Неврінома 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

В структурі  пухлин, нейрогенні пухлини займають четверте місце 
після пухлин гортані.Найчастіше хворіють люди старше 45-50років.   
     Знання цих питань необхідне для успішного лікування даної категорії 
пацієнтів. Тому вивчення цієї теми є дуже важливим в майбутній практичній 
діяльності лікарів-стоматологів. 
Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати  новоутворення щелепно-лицевої 
ділянки 

 

     Конкретні цілі 
 

Вихідний рівень знань-вмінь 

 

Вміти: 
1. Виявити симптоми при  злоякісних 
новоутвореннях органів порожнини 
рота на підставі скарг, даних 
анамнезу і результатів об'єктивного 
обстеження. Поставити попередній 
діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, дані об'єктивного 
обстеження хворих з злоякісними 
новоутвореннями органів 
порожнини рота (кафедри 
топографічної анатомії, хірургічної 
стоматології). 
 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
цитологічного, лабораторного, 
рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  органів порожнини 
рота.  

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментального, 
цитологічного, лабораторного, 
рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  органів 
порожнини рота (кафедри 
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 пропедевтики внутрішніх хвороб, 
загальної хірургії,  хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику злоякісних новоутворень 
органів порожнини рота на підставі 
діагностичних алгоритмів. Поставити 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і 
синдроми при злоякісних 
новоутвореннях органів порожнини 
рота (кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб, рентгенології з 
курсом променевої терапії, 
патологічної анатомії, хірургічної 
стоматології). 

4. Призначити диференційоване 
комплексне лікування хворим із 
злоякісними новоутвореннями 
органів порожнини рота в залежності 
від варіанта захворювання.   

4. Обирати групи засобів 
симптоматичної дії, вид 
хірургічного та комплексного 
лікування злоякісних новоутворень 
органів порожнини рота (кафедри 
хірургічної стоматології, 
фармакології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим із злоякісними 
новоутвореннями органів порожнини 
рота. 

5. Оцінювати працездатність хворих 
з злоякісними новоутвореннями 
органів порожнини рота в 
стоматологічній клініці чи 
онкодиспансері (кафедра хірургічної 
стоматології). 

 

 

ТЕМА: Неврогенні пухлини. Гемодактоми шиї 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

В структурі  пухлин, нейрогенні пухлини займають четверте місце 
після пухлин гортані.Найчастіше хворіють люди старше 45-50років.   
     Знання цих питань необхідне для успішного лікування даної категорії 
пацієнтів. Тому вивчення цієї теми є дуже важливим в майбутній практичній 
діяльності лікарів-стоматологів. 
Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 
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Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати  новоутворення щелепно-лицевої 
ділянки 

 

     Конкретні цілі 
 

Вихідний рівень знань-вмінь 

 

Вміти: 
1. Виявити симптоми при  злоякісних 
новоутвореннях органів порожнини 
рота на підставі скарг, даних 
анамнезу і результатів об'єктивного 
обстеження. Поставити попередній 
діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, дані об'єктивного 
обстеження хворих з злоякісними 
новоутвореннями органів 
порожнини рота (кафедри 
топографічної анатомії, хірургічної 
стоматології). 
 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
цитологічного, лабораторного, 
рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  органів порожнини 
рота.  
 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментального, 
цитологічного, лабораторного, 
рентгенологічного досліджень 
хворого з злоякісними 
новоутвореннями  органів 
порожнини рота (кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, 
загальної хірургії,  хірургічної 
стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику злоякісних новоутворень 
органів порожнини рота на підставі 
діагностичних алгоритмів. Поставити 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і 
синдроми при злоякісних 
новоутвореннях органів порожнини 
рота (кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб, рентгенології з 
курсом променевої терапії, 
патологічної анатомії, хірургічної 
стоматології). 

4. Призначити диференційоване 
комплексне лікування хворим із 
злоякісними новоутвореннями 
органів порожнини рота в залежності 
від варіанта захворювання.   

4. Обирати групи засобів 
симптоматичної дії, вид 
хірургічного та комплексного 
лікування злоякісних новоутворень 
органів порожнини рота (кафедри 
хірургічної стоматології, 
фармакології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим із злоякісними 
новоутвореннями органів порожнини 
рота. 

5. Оцінювати працездатність хворих 
з злоякісними новоутвореннями 
органів порожнини рота в 
стоматологічній клініці чи 
онкодиспансері (кафедра хірургічної 
стоматології). 
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ТЕМА: Внутрішньокісткові фіброми щелеп 

 Актуальність теми:  
Серед кіст щелеп найчастіше зустрічаються навколокореневі кісти.  По 
даним Васильева Е.А., Коларова Г і Шишкової вони становлять 94-96%,  по 
даним Міронюк В.А.- 91% від загальної кількості кіст щелеп. Фоллікулярні 
кісти по даним Ермолаєва И.И. становлять 4-6% від загальної кількості кіст 
щелеп. Для постановки правильного діагнозу і вибору тактики лікування, 
треба знати клініку, діагностику і методи лікування всіх видів одонтогенних 

кіст щелеп.   
Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета: вміти виділити основні клінічні ознаки пухлин кісток 
щелепно-лицьової ділянки для визначення тактики обстеження і лікування 

 

№ 

п/п 

Дисципліни Знати Вміти 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

 

Ш 

Предшедствующиє дисциплини:

1. Гістологія 

 

 

 

2. Патологічна анатомія 

 

 

 

 

Подальші дисципліни: 
 

1. Ортопедична стоматологія 

 

 

 

 

Внутріпредметная інтенграція: 

 

Теорії етіопатогенеза 

одонтогеннх кіст 

 щелеп 

 

Будова патоанатомічні 
стінки кісти 

 

 

 

 

 

Методи відновлення 
дефектів зубного ряду 

 

 

 

Методи обстеження 

 

Тезісно викласти 

теорії 
виникнення 
одонтогенних 

кіст щелеп 

 Провести  

диф.диагностику 
одонтогенних 

кіст з іншими 
новоутвореннями
 

Вибрати 
раціональний 
метод 
протезування 

при видаленні 
зубів, що входять 
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1. Методи обстеження хворих 

 

 

2. Обезболення при операціях 
на верхній щелепно-лицевої 
області  
 

3. Імплантація 

хворих з 
одонтогенними 

кістами щелеп 

 

 

Методи проведення 
знеболення 

 

Процеси 
остеоінтеграції на 
місці одонтогенної 
кісти після її 
видалення 

в кісту 

 

Обстеження 
хворих з 
одонтогенними 

кістами щелеп 

вибрати 
раціональний 
метод 
знеболевання  

 

 

Вибрати 
раціональний 
метод 

проведення 
імплантації 

. 

 

 

ТЕМА: Міксома 

Актуальність теми: Пухлини та пухлиноподібні новоутворення щелепно-

лицьової ділянки є дуже великим розділом хірургічної стоматології і 
займають важливе місце в повсякденній практичній роботі лікаря-

стоматолога. Пухлини обличчя, щелеп, органів порожнини рота та шиї 
складають біля 13 % усіх хірургічних стоматологічних захворювань. Ці 
пухлини можуть викликати функційні та естетичні порушення, навіть, 
призвести до летального кінця (злоякісні пухлини). Вивчення особливостей 
клінічного перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в 
питаннях лікування хворих з цією патологією. В сучасних умовах лікар-

стоматолог повинен вміти діагностувати такі захворювання та вчасно 
госпіталізувати цих хворих на стаціонарне лікування в щелепно-лицьове 
відділення, або направляти на консультацію до онкодиспансеру 

Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 
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Загальна мета: вміти проводити диференційну діагностику пухлин та 
пухлиноподібних новоутворень щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД), обирати 
метод обстеження та лікування таких хворих. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 

Вміти: 

1. Організація хірургічної стоматологічної допомоги 
населенню. 
 

 Вміти провести опитування і клінічне обстеження, 
підготувати набір інструментарію для проведення 
основного обстеження хірургічного 
стоматологічного хворого, заповнити медичну 
документацію; скласти план додаткових методів 
дослідження (кафедра хірургічної стоматології). 

2. Методи обстеження хворих в хірургічній 
стоматології. 

Знати види інструментарію, який використовується 
для обстеження хворих, вміти його обирати 
відповідно даному клінічному випадку, при 
необхідності - обирати метод знеболювання. 

3. Аналізувати фактори, що сприяють розвитку 
пухлинних процесів ЩЛД. Діагностика пухлин та 
пухлинопо- 

дібних новоутворень ЩЛД. 

Знати класифікацію, етіологію, патогенез, клініку 
пухлин та пухлиноподібних новоутворень ЩЛД, 
основні та додаткові методи діагностики при даних 
захворюваннях, вміти інтерпретувати їх, знати 
принципи лікування (кафедра хірургічної 
стоматології). 

4. Інтерпретувати класифікацію запальних процесів 
ЩЛД в конкретній клінічній ситуації з метою 
встановлення діагнозу.  

Знати етіологію, патогенез, класифі- 
кацію, клініку доброякісних та злоякісних пухлин 
ЩЛД, вміти їх діагностувати, знати принципи їх 
диференціальної діагностики і лікування (кафедра 
хірургічної стоматології). 

5. Інтерпретувати анатомо-топографічні особливості 
щелепно-лицьової ділянки в розвитку клініки 
пухлин та пухлиноподібних новоутворень. 

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

6. Вміти скласти план лікування для хворого. Знати принципи лікування хворих із пухлинами та 
пухлиноподібними новоутвореннями ЩЛД (кафедра 

хірургічної стоматології). 
7. Визначити обсяг і методику хірургічного 
лікування конкретного пухлинного новоутворення 
ЩЛД. 

Знати принципи хірургічного лікування різних 
пухлин та пухлиноподібних новоутворень ЩЛД 
(кафедра хірургічної стоматології); знати методики 
оперативного втручання при пухлинних процесах у 
ЩЛД(кафедра топографічної анатомії й оперативної 
хірургії). 

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

Знати принципи медикаментозної терапії пухлин 
ЩЛД різної нозології (кафедра хірургічної 
стоматології). 

9. Проводити лікарсько-трудову експертизу хворих Знати принципи організації і роботи лікарсько-
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 

Вміти: 

із пухлинами та пухлиноподібними 
новоутвореннями, складати трудовий і медичний 
прогнози. 

трудової експертизи стоматологічних хворих 
(кафедра хірургічної стоматології). 

 

ТЕМА: Нейрофіброматоз Реклінгаузена. 
       АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: 

Зустрічається рідко і складають менше 1,5 % всіх новоутворень лиця і 
щелеп. До доброякісних пухлин відносять нейрофіброму і нейрілеммому 
(шванному), до пухлиноподібних уражень – нейрофіброматоз (хвороба 
Реклінгаузена) і травматичну неврому, до злоякісних – злоякісну 
шванному (нейрогенна саркома). 
Нейрофіброматоз (хвороба Реклінгаузена). Це уроджене системне 
захворювання, характеризується симптомокомплексом в вигляді 
деформації скелета, наявності на тілі плям кофейного кольору і 
спотворення лиця. Останнє обумовлене розростанням периферічних 
нервових волокон і фіброзної тканини, які ведуть до надлишку шкіри і 
підшкірної клітчатки з утратою тургора і обвисанню їх. Часто 
спостерігається одностороннє ураження голови, лиця і шиї, при цьому 
збільшується і зміщується вниз разом зі всіма тканинами вушна раковина. 
Пальпація ураженої ділянки виявляє болісність і наявність в глибині 
щільних включень, нагадуючих вермишель. 

Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета: вміти проводити диференційну діагностику пухлин та 
пухлиноподібних новоутворень щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД), обирати 
метод обстеження та лікування таких хворих. 
 

Нейрофіброматоз Реклінгхаузена є спадковим захворюванням, що виникають 
у зв'язку з генним порушеннями в 17 і 22 хромосомі. Хвороба передається 
аутосомно-домінантно. Це означає, що ймовірність народження дитини з 
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хворобою Реклінгхаузена у хворого батька складає 50%. У Деяких випадках 
нейрофіброматоз Реклінгхаузена розвивається як результат спонтанної 
мутації в сім'ї, де випадки цього захворювання раніше не спостерігалися. 

Клінічна картина нейрофіброматоз Реклінгхаузена відрізняється значним 
різноманіттям симптомів. Самим раннім ознакою, що дозволяє запідозрити 
захворювання, є наявність у новонародженого або дитини більш 5-ти 
пігментних плям діаметром 1,5 см і більше. Зазвичай вони розташовані на 
тулубі і шиї, але можуть бути на обличчі та кінцівках. Як правило, пігментні 
плями при нейрофіброматоз Мають молочно-кавову забарвлення, але можуть 
зустрічатися фіолетові, сині і навіть депігментовані плями. 

Периферична форма нейрофіброматоз Реклінгхаузена характеризується 
розвитком множинних неврином периферичних нервів і нейрофібром у 
вигляді підшкірних вузликів. Пухлини можуть локалізуватися на тулубі, шиї, 
голові, кінцівках. Вони Мають округлу форму, рухливі і болючі при 
пальпації. Розмір таких утворень у середньому 1-2 см, але В окремих 
випадках вони досягають значної величини з вагою близько 2 кг. Шкіра над 
пухлинами часто більш пігментована, на верхівці освіти може відзначатися 
ріст волосся. 

При появі неврином на термінальних гілках нервових стовбурів призводити 
до утрудненням лімфовідтоку та розвитку «слоновості» (лімфедеми), яка 
проявляється збільшенням об'єму кінцівки, частини обличчя, язика. Часто 
НФ1 поєднується з аномаліями розвитку скелета: сколіозом, асиметрія 
черепа, незарощення дужок хребців та ін 

Специфічною ознакою нейрофіброматоз Реклінгхаузена 1 типу є виявлення 
на райдужці пацієнта білувато плямочки – вузлики залишають. Ця ознака 
зустрічається у 94% пацієнтів з НФ1. 

Для центральної форми нейрофіброматоз Реклінгхаузена Характерними є 
менінгіоми або гліоми, що вражають спинномозкові корінці і черепно-

мозкові нерви, рідше локалізуються всередині хребетного каналу або черепа. 
Симптоми ураження ЦНС при цьому залежать від розташування пухлини і 
ступеня здавлення спинного або головного мозку. Це можуть бути головні 
болі, втрата чутливості, порушення рівноваги, ознаки поразки черепно-

лицьових нервів, порушення мови. При цьому, як правило, порушення 
рухової функції відсутні. 

Приблизно в п'ятій часто хворих нейрофіброматоз Реклінгхаузена 
відзначається ураження зорового аналізатора, виявляється розвитком 
нейрофібром оболонок ока, глаукоми, екзофтальм, пухлиною зорового нерва. 
Найчастіше при НФ2 спостерігається двостороння втрата слуху, обумовлена 
розвитком неврином обох слухових нервів. У Деяких випадках це є єдиним 
проявом захворювання. 
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Нейрофіброматоз Реклінгхаузена може супроводжуватися розумовою 
відсталістю, епілептичних нападами, гінекомастія, передчасним статевим 
дозріванням. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Ретенційні кісти 

 

Актуальність теми:  
Серед кіст щелеп найчастіше зустрічаються навколокореневі кісти.  По 
даним Васильева Е.А., Коларова Г і Шишкової вони становлять 94-96%,  по 
даним Міронюк В.А.- 91% від загальної кількості кіст щелеп. Фоллікулярні 
кісти по даним Ермолаєва И.И. становлять 4-6% від загальної кількості кіст 
щелеп. Для постановки правильного діагнозу і вибору тактики лікування, 
треба знати клініку, діагностику і методи лікування всіх видів одонтогенних 

кіст щелеп.   
Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета: вміти виділити основні клінічні ознаки пухлин кісток 
щелепно-лицьової ділянки для визначення тактики обстеження і лікування 

 

№ 

п/п 

Дисципліни Знати Вміти 

1 

 

 

 

 

 

 

Предшедствующиє дисциплини:

1. Гістологія 

 

 

 

2. Патологічна анатомія 

 

 

Теорії етіопатогенеза 

одонтогеннх кіст 

 щелеп 

 

Будова патоанатомічні 
стінки кісти 

 

Тезісно викласти 

теорії 
виникнення 
одонтогенних 

кіст щелеп 

 Провести  
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П 

 

 

 

 

 

Ш 

 

 

 

 

 

Подальші дисципліни: 
 

1. Ортопедична стоматологія 

 

 

 

 

Внутріпредметная інтенграція: 

 

 

 

 

1. Методи обстеження хворих 

 

 

2. Обезболення при операціях 
на верхній щелепно-лицевої 
області  
 

3. Імплантація 

 

 

 

 

 

Методи відновлення 
дефектів зубного ряду 

 

 

 

Методи обстеження 
хворих з 
одонтогенними 

кістами щелеп 

 

 

Методи проведення 
знеболення 

 

Процеси 
остеоінтеграції на 
місці одонтогенної 
кісти після її 
видалення 

диф.диагностику 
одонтогенних 

кіст з іншими 
новоутвореннями
 

Вибрати 
раціональний 
метод 
протезування 

при видаленні 
зубів, що входять 
в кісту 

 

Обстеження 
хворих з 
одонтогенними 

кістами щелеп 

вибрати 
раціональний 
метод 
знеболевання  

 

 

Вибрати 
раціональний 
метод 

проведення 
імплантації 

. 

 

 

 

ТЕМА: ХОНДРОМА 

Пухлини та пухлиноподібні новоутворення кісток щелепно-лицьової 
ділянки є дуже великим розділом хірургічної стоматології і займають 
важливе місце в повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. 
Пухлини обличчя, щелеп, органів порожнини рота та шиї складають біля 13 
% усіх хірургічних стоматологічних захворювань. Ці пухлини можуть 
викликати функційні та естетичні порушення, навіть, призвести до 
летального кінця (злоякісні пухлини). Вивчення особливостей клінічного 
перебігу та методів діагностики має велике практичне значення в питаннях 
лікування хворих з цією патологією. В сучасних умовах лікар-стоматолог 
повинен вміти діагностувати такі захворювання та вчасно госпіталізувати 
цих хворих на стаціонарне лікування в щелепно-лицьове відділення або 
направляти на консультацію до онкодиспансеру. 
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Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати і лікувати пухлини та пухлиноподібні 
новоутворення кісток щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД). 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
пухлинах та пухлиноподібних 
утвореннях кісток  ЩЛД, поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, анамнез і 
проводити об′єктивне обстеження хворих з 

пухлинами та пухлиноподібними 
утвореннями кісток  ЩЛД (кафедра 
хірургічної стоматології). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного дослідження 
хворого з пухлинами та 
пухлиноподібними утвореннями 
кісток ЩЛД. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів дослідження й 
оцінити їх результати (кафедри радіології, 
хірургічної стоматології). 

3. Провести диференціальну 
діагностику пухлин та 
пухлиноподібних новоутворень 
кісток  ЩЛД. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми при 
пухлинах та пухлиноподібних утвореннях 
кісток  ЩЛД  (кафедра хірургічної 
стоматології). 

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

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної терапії, 
методики хірургічного лікування пухлин 
та пухлиноподібних утворень кісток ЩЛД  
(кафедри фармакології,  хірургічної 
стоматології). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим з пухлинами та 
пухлиноподібними утвореннями 
кісток  ЩЛД.   

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
хірургічної стоматології). 
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ТЕМА: Остеобластокластома 

Ця пухлина) - одне з найбільше часто зустрічаємих опухолеподібних 
новоутворень щелепних кісток (65%, з них центральне розташування - 17% 

(гігантоклітинні епуліси)). Частіше уражається нижня щелепа, рідше - 

верхня. Остеобластокластома протікає не завжди доброякісно. Етіологія 
пухлини не відома. Знання клініки остеобластокластом необхідно кожному 
студенту стоматологу. Хірургу-стоматологу необхідне знання диф. 
діагностики і методів лікування. 
Джерела інформації: 
1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии.- Витебск, 2008. – С.263-297 

2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – С.-Пб., 2004. – С. 
214-226. 

3. Медицинская радиология / Под ред. Л.Д.Линденбратена. – М.,2000.-С.580-

587. 

4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М.: Медицина, 2000.-С. 9-40. 

5. Международная анатомическая терминология (с официальным списком 

русских эквивалентов).- М., 2003.-212с. 

 

Загальна мета - вміти діагностувати і лікувати пухлини та пухлиноподібні 
новоутворення кісток щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД). 
 

 

№ 
п/п 

Дисципліни Знати Уміти 

I 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

II 

 

1 

Попередні 
дисципліни 

Нормальна 
анатомія 

 

 

Топографічна 
анатомія 

 

 

Хірургічна 
стоматологія 

 

 

Наступні 
дисципліни 

Загальна хірургія 

 

 

Анатомію лицевого та 

мозкового черепа 

 

 

Топографію и  особливості 
анатомічних областей  

лицьового скелету 

 

Особливості і методи 
провідникового та 

інфільтраційного 
знеболювання 

 

 

Асептика, антисептика, 

 

 

Визначати різні анатомічні 
простори щелепно-

лицьової області 
 

Визначати різні анатомічні 
простори щелепно-

лицьової області 
 

Проводити периферичне і 
центральне провідникове 

знеболювання 

 

 

 

Володіти методами 
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III 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішньо 
предметна 
інтеграція 

ЛФК и фізичні 
методи лікування 

хірургічний інструментарій 
і його стерилізація. Вибір 

методу знеболювання, 
післяопераційне 

спостереження 

 

 

 

 

 

Методи і способи 
лікувальної фізкультури і 

фізичних методів 
лікування. Показання і 

протипоказання до їхнього 
застосування 

антисептичної обробки рук 
хірурга й операційного 

поля. Вибір хірургічного 
інструментарію. Володіти 

методами і способами 
знеболювання 

 

 

 

 

Визначати і призначати 
методики лікувальної 
фізкультури, фізичних 

методів лікування в 
залежності від віку 

 


