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ТЕМА 1: Карієс зубів: етіологія, патогенез, класифікації 
 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ   ТЕМИ 

 

Загальноприйнятим механізмом виникнення карієсу є 
прогресуюча демінералізація твердих тканин під дією органічних 
кислот, поява яких пов’язана з діяльністю мікроогранізмів 
внаслідок частого вживання вуглеводів  та поганою гігєною 
порожнини рота.   

 Несвоєчасне та неякісне лікування карієсу зубів призводить 
до різних ускладнень: пульпіту, періодонтиту, періоститу, 
вторинного карієсу та ін. Від своєчасної постанови діагнозу, 
проведення ремінералізуючої терапії (за показаннями), дотримання 
правил препарування каріозної порожнини, призначення загального 
лікування залежить якість проведеної санації. 

 Тому вивчення та вдосконалення слухачами даної теми 
дозволить підвищити рівень цільових знань-умінь і забеспечить 
високу ефективність лікування карієсу зубів 

  

ЗАГАЛЬНА МЕТА - знати етіопатогенез карієсу зубів для 
його своєчасної діагностики та ефективного лікування. 

  

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

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

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 
обстеження хворих з карієсом 
зубів (кафедри стоматології №1, 
2). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
рентгенологічних та 
інструментальних методів 
дослідження, оцінювати їх 
результати (кафедри стоматології 
№1, 2).  
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
3. Провести диференціальну 
діагностику карієсу зубів з 
іншою патологією твердих 
тканин.  Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
ураженнях твердих тканин зубів 

(кафедри стоматології №1, 2).  

4. Діагностувати ускладення, 
що виникають при діагностиці 
і лікуванні карієсу зубів. 

4. Розпізнавати синдроми при 
карієсі зубів (кафедри 
стоматології №1, 2). 

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з карієсом. 
Обрати ефективні  способи і 
методи премедикації і 
знеболювання. 

5.Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і 
симптоматичної терапії (кафедри 
стоматології №1, 2).  

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих на карієс зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедри стоматології №1, 
2).  

 

 

Еталони відповідей:1В, 2Д, 3А, 4Д, 5С 

 

Еталони відповідей: 1В, 2Д, 3В, 4В, 5Д, 6А, 7А, 8А, 9С, 10В. 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
 

1. Практическая терапевтическая стоматология: учеб, пособие / 
А.И.Николаев, Л.М.Цепов. 9-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 
2017.-928 с. : ил.  

2. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / под 
ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 888 с.  

3. Терапевтическая стоматология: учебник; В 4т. – Т. 2 Кариес. 
Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф. Данилевский, 
А.В. Борисенко, А.М. Политун и др.; под ред. Проф. А.В. 
Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

4. Гончуков С.А., Сухинина А.В. Флюоресцентная диагностика в 
стоматологии: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2010. - 32 с. 

5. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование. 
– М., АО «Стоматология». – 2008. – 144с. 

6. Шинкевич В.І., Кайдашев І.П. Карієс зубів: навчальний 
посібник. - Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. - 98 с. 

7. Стоматологія: підручник: У 2 кн.- /М.М.Рожко, З.Б.Попович, 
П.М.Скрипников та ін..; за ред.. проф. М.М.Рожка.- К.: ВСВ 
«Медицина», 2013.- 872 с. 

8. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / под 
ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 888 с.  

9. Ярова С. П. Сучасні пломбувальні матеріали / С. П. Ярова, Р. В. 
Попов: монографія. – Лиман, 2016. – 169 с. 

10. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов 
человека. – М., Медицинская книга. – 2010. – 196с. 

11. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и 
пломбирование зубов современными материалами и 
технологиями / А.К. Николишин. – Полтава, 2007. – 235с. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією 
з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 

факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Практична робота слухачів:  
- курація хворих 

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

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

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

135 

75 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція практичної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

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

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 2: Карієс зубів: клініка, діагностика 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ   ТЕМИ 

Карієс зубів - досить розповсюджене захворювання, при якому 
уражуються тверді тканини зуба. У різних країнах світу він 
зустрічається в 80-99% людей. Причина виникнення цього, 
здавалося б, дуже простого захворювання, дотепер недостатньо 
вивчена. Від своєчасної постанови діагнозу, проведення 
ремінералізуючої терапії, дотримання правил препарування 
каріозної порожнини, призначення загального лікування залежить 
якість проведеної санації. 

При епідеміологічних дослідженнях для оцінку стану зубів 
(ураження їх карієсом) використовують ряд показників: 
розвосюдженість, інтенсивність, захворюванність (прирост 
інтенсивності за той або інший період часу). 

 Вивчення та вдосконелення слухачами даної теми дозволить 
підвищити рівень цільових знань-умінь і забеспечить високу 
ефективність лікування карієсу зубів.  
 

ЗАГАЛЬНА МЕТА -  знати клінічні форми карієсу зубів для 
його своєчасної діагностики на сучасному рівні. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

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

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 
обстеження хворих з карієсом 
зубів (кафедри стоматології №1, 
2). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику карієсу зубів з 

3. Розпізнавати синдроми при 
ураженнях твердих тканин зубів 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
іншою патологією твердих 
тканин.  Сформулювати 
остаточний діагноз. 

(кафедри стоматології №1, 2).  

4. Діагностувати ускладення, 
що виникають при діагностиці 
і лікуванні карієсу зубів. 

4. Розпізнавати синдроми при 
карієсі зубів  (кафедри 
стоматології №1, 2). 

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з карієсом. 
Обрати ефективні  способи і 
методи премедикації і 
знеболювання. 

5.Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і 
симптоматичної терапії (кафедри 
стоматології №1, 2). 

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих на карієс зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедри стоматології №1, 
2). 

 

Еталони відповідей: 1А, 2Д, 3А, 4С, 5А, 6В,7А,8А, 9Д  

Еталони відповідей: 1А, 2В, 3С, 4Е, 5В, 6Д, 7Д, 8А, 9Е, 10В.  
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
 

1. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: 
учебное пособие. – 9-е издание, дополненное и переработанное / 
А.И. Николаев, Л.М. Цепов.- М.: МЕДпресинформ, 2014. – 928 

с. 
2. Терапевтическая стоматология: учебник; В 4т. – Т. 2 Кариес. 

Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф. Данилевский, 
А.В. Борисенко, А.М. Политун и др.; под ред. Проф. А.В. 
Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

3. Гончуков С.А., Сухинина А.В. Флюоресцентная диагностика в 
стоматологии: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2010. - 32 с. 
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4. Пропедевтика стоматологических заболеваний: Учебник/Под 
ред. А.В. Севбитова. – Москва: ООО «Издательство 
«Медицинское информационное агенство», 2018. – 416с.:ил. 

5. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование. 
– М., АО «Стоматология». – 2008. – 144с. 

6. Шинкевич В.І., Кайдашев І.П. Карієс зубів: навчальний 
посібник. - Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. - 98 с. 

7. Стоматологія: підручник: У 2 кн.- /М.М.Рожко, З.Б.Попович, 
П.М.Скрипников та ін..; за ред.. проф. М.М.Рожка.- К.: ВСВ 
«Медицина», 2013.- 872 с. 

8. Гиперестезия зубов: учебное пособие / О. А. Успенская, А. А. 
Плишкина, М. Л. Жданова ; Нижегородская государственная 
медицинская академия. - Нижний Новгород : Изд-во НижНМА, 
2017. - 67 с. : цв. ил. 

9. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / под 
ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 888 с.  

10. Шаковец Н.В., Кленовская М.И. Оценка риска кариеса зубов // 
Стоматологический журнал. – 2015. - №4. – С. 256-263 

11. Ярова С. П. Сучасні пломбувальні матеріали / С. П. Ярова, Р. В. 
Попов: монографія. – Лиман, 2016. – 169 с. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

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

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Практична робота слухачів:  
- курація хворих 

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

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

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

135 

75 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція практичної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

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

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 3: Методи і засоби профілактики карієсу зубів 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ   ТЕМИ 

Профілактика  карієсу зубів є однією з основних та остаточно 
невирішених проблем практичної стоматології. Поширеність 
карієсу зубів в різних контингентів населення України коливається 
від 40 до 99%. Тому, розробка ефективних засобів і методів 
профілактики карієсу уявляє собою одну з актуальних проблем 
охорони здоров’я. Масова профілактика карієсу в нашій країні 
здійснюється за допомогою засобів гігієни порожнини рота, 
фтористих, фосфорно-кальцієвих з’єднань, що підвищують місцеву 
стійкість твердих тканин зуба до впливу демінералізуючих 
факторів. Успіх реалізації програм профілактики визначається не 
тільки ефективністю окремих методів, але й застосуванням їх з 
урахуванням індивідуальних особливостей кожної  людини. 
 

ЗАГАЛЬНА МЕТА - вміти скласти схему карієспрофілактики 

для конкретної групи населення і для окремого пацієнта. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
карієсу зубів на підставі даних 
скарг, анамнезу, об′єктивного 
дослідження. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 
обстеження хворих з карієсом 
зубів (кафедри стоматології №1, 
2). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику карієсу зубів з 
іншою патологією твердих 
тканин.  Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
ураженнях твердих тканин зубів 

(кафедри стоматології №1, 2). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
4.Обгрунтувати і скласти план 
профілактики карієсу зубів. 
Обрати ефективні  способи і 
методи премедикації і 
знеболювання. 

4.Застосовувати засоби  для 
профілактики карієсу зубів 

(кафедри стоматології №1, 2). 

5. Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих на карієс зубів. 

5. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедри стоматології №1, 
2). 

 

Еталони відповідей: 1А, 2А, 3А, 4С, 5В, 6А, 7Д, 8Е, 9А, 10С. 
 

Еталони відповідей: 1В, 2А, 3С, 4А, 5Д, 6А, 7А, 8А, 9С, 10А.  
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
 

1. Леонтьев В.К. и др. Эволюция представления о причинах 
возникновения кариеса зубов // Стоматология. – 2000. - №1. – С. 
68-72. 

2. Терапевтическая стоматология: учебник; В 4т. – Т. 2 Кариес. 
Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф. Данилевский, 
А.В. Борисенко, А.М. Политун и др.; под ред. Проф. А.В. 
Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

3. Клиническая стоматология: учебник по / В.Н. Трезубов, С.Д. 
Арутюнов [и др.] / под ред. В.Н. Трезубова, С.Д. Арутюнова; М-

во образования и науки РФ. - М. : Практическая медицина, 2015. 
- 778 с. : ил. 

4. Терапевтична стоматологія: Підручник: У 4 томах. - Том 3. 
Захворювання пародонта. / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, 
А.М. Політун та ін. – К.: Медицина, 2008. — 616 с. 

5. Попруженко,Т.В. Системная фторпрофилактика кариеса зубов: 
целесообразность и условия безопасного применения / Т.В. 
Попруженко // Стоматолог. – 2014. - №2. – C. 13-17. 
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6. Клиническая стоматология: учебник по / В.Н. Трезубов, С.Д. 
Арутюнов [и др.] / под ред. В.Н. Трезубова, С.Д. Арутюнова; М-

во образования и науки РФ. - М. : Практическая медицина, 2015. 
- 778 с. : ил. 

7. Детская стоматология: учебник по спец. 31.05.03 
"Стоматология" / Акуленко Л. В., Анисимова В. Г., 
Кисельникова Л. П. и др. ; под ред. О. О. Янушевича, Л. П. 
Кисельниковой, О. З. Топольницкого; Минобрнауки РФ . - М. : 
ГЭОТАР-Медиа , 2017 . - 737, [7] с. : ил., цв. ил.. табл. 

8. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов : учебник : в 3 ч. / 
под ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - Ч. 1. - 168 с. : ил. 

9. Гиперестезия зубов: учебное пособие / О. А. Успенская, А. А. 
Плишкина, М. Л. Жданова ; Нижегородская государственная 
медицинская академия. - Нижний Новгород : Изд-во НижНМА, 
2017. - 67 с. : цв. ил. 

10. Терехова Т.Н., Бутвиловский А.В., Бурак Ж.М. Использование 
методов приостановления кариеса временных зубов детскими 
стоматологами Беларуси // Стоматолог. – 2016. - №2. – С.56-58. 

11. Федоров Ю.А. Роль кальция в эффективной профилактике / 
Ю.А. Федоров // Стоматолог. - 2006. - № 6. - С. 37-45. 

12. Кнаппвост А. Неинвазивная минеральная герметизация фиссур 
методом глубокого фторирования с добавлением меди // Детская 
стоматология. - 2000. - № 1-2. - С. 88-91. 

13. Гиперестезия зубов: учебное пособие / О. А. Успенская, А. А. 
Плишкина, М. Л. Жданова ; Нижегородская государственная 
медицинская академия. - Нижний Новгород : Изд-во НижНМА, 
2017. - 67 с. : цв. ил. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

 Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією з 
оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 

факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Практична робота слухачів:  
- курація хворих 

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

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

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

135 

75 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція практичної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

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

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 

  



17 

 

ТЕМА 4: Некаріозні ураження зубів, що виникають до 
прорізування: етіологія, патогенез, класифікація 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ   ТЕМИ 

Досить розповсюдженим захворюванням, яке уражує тверді 
тканини зуба, крім карієсу, є некаріозні ураження зубів. Дотепер 
лікування цієї патології зубів у більшості випадків було 
малоефективним і, як правило, полягало в пломбуванні виражених 
дефектів і призначенні засобів для усунення гіперестезії. 

В останні роки, проведений ряд досліджень окремі сторони, 
які розкривають, етіологію і патогенез різних некаріозних уражень, 
які виникають до прорізування зубів, що дозволило ввести в клініку 
ряд патогенічно спрямованих методів лікування. Тому вивчення 
даної патології є безсумнівно актуальним і становить великий 
інтерес лікарів – стоматологів. 

Тому вивчення та вдосконалення слухачами даної теми 
дозволить підвищити рівень цільових знань-умінь і забеспечить 

високу ефективність лікування некаріозних уражень зубів, що 
виникають до їх прорізування. 

  

ЗАГАЛЬНА МЕТА - знати етіопатогенез некаріозних 
уражень зубів, що виникають до їх прорізування, для  своєчасної 
діагностики та ефективного лікування. 

  

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
некаріозних уражень на підставі 
даних скарг, анамнезу, 
об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з 
некаріозними ураженнями зубів 

(кафедри стоматології №1, 2). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
рентгенологічних та 
інструментальних методів 
дослідження, оцінювати їх 
результати(кафедри стоматології 
№1, 2).  
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
3. Провести диференціальну 
діагностику некаріозних 
уражень зубів з іншою 
патологією твердих тканин.  
Сформулювати остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
некаріозних ураженнях 
зубів(кафедри стоматології №1, 
2).  

4. Діагностувати ускладнення, 
що виникають при діагностиці і 
лікуванні некаріозних уражень 
зубів. 

4. Розпізнавати синдроми при 
патології твердих тканин зубів 

(кафедри стоматології №1, 2). 

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з 
некаріозною патологією зубів. 
Обрати ефективні  способи і 
методи премедикації і 
знеболювання. 

5.Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і 
симптоматичної терапії (кафедри 
стоматології №1, 2).  

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих з некаріозними 
ураженнями зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедри стоматології 
№1, 2). 

 

Еталони відповідей: 1Е, 2Д, 3В, 4А, 5А, 6Е, 7В, 8А, 9С, 10А.  
 

Еталони відповідей: 1А, 2В, 3А, 4А, 5А, 6А, 7В, 8Д, 9Д, 10А. 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
1. Терапевтична стоматологія: Підручник у 2 т./ Ніколішин А.К., 

Ждан В.М., Борисенко А.В. та ін. / За ред. проф. А.К. 
Ніколішина. – Т.І. – Вид. 2. - Полтава: «Дивосвіт», 2007. – 392 с. 

2. Терапевтична стоматологія: Підручник в 4 т. Фантомний курс/ 
Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін./ Під 
ред. А.В.  Борисенка – Т.1.- К.: Медицина, 2009. – 400 с. 
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3. Максимовский, Ю.М. Болезни зубов некариозного 
происхождения / Ю.М. Максимовский.—М., 2008. 

4. Луцкая И.К. Диагностический справочник стоматолога М.: 
Медицинская литература, 2008. - 384 с. 

5. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / 
А.И.Николаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 
2014. – 928 с. : ил. 

6. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / под 
ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 888 с.  

7. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и 
пломбирование зубов современными материалами и 
технологиями / А.К. Николишин. – Полтава, 2007. – 235с. 

8. Крихели Н.И. Современные методы отбеливания зубов и 
микроабразии эмали в эстетической стоматологии М.: 
Практическая медицина, 2008. — 205 с.  

9. Салова А.В. Восстановление контактных областей зубов с 
помощью матричных систем Издательство: Медпресс-информ, 
2011. — 162 с. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією 
з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 

факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Практична робота слухачів:  
- курація хворих 

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

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

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

135 

75 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція практичної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

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

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 5: Некаріозні ураження зубів, що виникають після 
прорізування: етіологія, патогенез, класифікація 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ   ТЕМИ 

Причиною поразок є негативні фактори середовища. Їх може 
викликати їжа, що вживається пацієнтом, лікування деякими 
медикаментами, умови праці, механічний вплив, недостатня гігієна. 
        В результаті клінічного обстеження частіше реєструється стан 
тільки уражених зубів, проте каріозні порожнини, дефект твердих 
тканин некаріозного походження є наслідком, в той час, як, 
первинна діагностика повинна проводитися на основі визначення 
факторів ризику, які обумовлюють вірогідність їх виникнення.  
Аналіз даних анамнезу пацієнта (в тому числі, наявність чи 
відсутність несприятливих умов праці) дає можливість оцінити 
фактори ризику появи даної патології.  

 Тому стає зрозумілою практична значущість вивчення даної 
теми лікарями-стоматологами. 

 

ЗАГАЛЬНА МЕТА - знати етіопатогенез некаріозних 
уражень зубів, що виникають після їх прорізування, для  своєчасної 
діагностики та ефективного лікування. 

  

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
некаріозних уражень на підставі 
даних скарг, анамнезу, 
об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з 
некаріозними ураженнями зубів 

(кафедри стоматології №1, 2).  

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику некаріозних 

3. Розпізнавати синдроми при 
некаріозних ураженнях зубів 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
уражень зубів з іншою 
патологією твердих тканин.  
Сформулювати остаточний 
діагноз. 

(кафедри стоматології №1, 2).  

4. Діагностувати ускладнення, 
що виникають при діагностиці і 
лікуванні некаріозних уражень 
зубів. 

4. Розпізнавати синдроми при 
патології твердих тканин зубів 

(кафедри стоматології №1, 2).  

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з 
некаріозною патологією зубів. 
Обрати ефективні  способи і 
методи премедикації і 
знеболювання. 

5.Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і 
симптоматичної терапії (кафедри 
стоматології №1, 2).   

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих з некаріозними 
ураженнями зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедри стоматології 
№1, 2). 

 

Еталони відповідей: 1А, 2Д, 3В, 4С, 5Д, 6С, 7В, 8С.  
Еталони відповідей: 1А, 2В, 3В, 4С, 5Д, 6С, 7В, 8С, 9А.  

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
 

1. Терапевтична стоматологія: Підручник у 2 т./ Ніколішин А.К., 
Ждан В.М., Борисенко А.В. та ін. / За ред. проф. А.К. 
Ніколішина. – Т.І. – Вид. 2. - Полтава: «Дивосвіт», 2007. – 392 с. 

2. Терапевтична стоматологія: Підручник в 4 т. Фантомний курс/ 
Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін./ Під 
ред. А.В.  Борисенка – Т.1.- К.: Медицина, 2009. – 400 с. 
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3. Максимовский, Ю.М. Болезни зубов некариозного 
происхождения / Ю.М. Максимовский.—М., 2008. 

4. Луцкая И.К. Диагностический справочник стоматолога М.: 
Медицинская литература, 2008. - 384 с. 

5. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / 
А.И.Николаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 
2014. – 928 с. : ил. 

6. Дмитриева Л.А, Максимовский Ю.М. Терапевтическая 
стоматология. Национальное руководство /под редакцией 
Дмитриевой Л.А, Максимовского Ю.М. - ГЕОТАР-Медиа, 2009 
г.-912 с.  

7. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и 
пломбирование зубов современными материалами и 
технологиями / А.К. Николишин. – Полтава, 2007. – 235с. 

8. Крихели Н.И. Современные методы отбеливания зубов и 
микроабразии эмали в эстетической стоматологии М.: 
Практическая медицина, 2008. — 205 с.  

9. Салова А.В. Восстановление контактных областей зубов с 
помощью матричных систем Издательство: Медпресс-информ, 
2011. — 162 с. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією 
з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 

факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Практична робота слухачів:  
- курація хворих 

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

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

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

135 

75 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція практичної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

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

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 6: Некаріозні ураження зубів, що виникають до 
прорізування: лікування 

АКТУАЛЬНІСТЬ   ТЕМИ 

Зуби – це самий твердий орган тіла, що досягається за рахунок 
високої мінералізації, яка починається вже у внутрішньоутробному 
періоді розвитку малюка. Мінералізація – це процес насичення 
твердих тканин іонами кальцію, фосфору, фтору. Чим більше цих 
елементів у твердих тканинах, тим тканини більш стійкі до 
каріозним захворювань. Крім цього, мінералізація визначає ще і 
розвиток такої групи захворювань, яка носить назву некаріозні 
ураження зубів. Якщо карієс - це інфекційний процес, який 
викликається мікроорганізмами, продуктами їх життєдіяльності – 

кислотами, то некаріозні ураження твердих тканин зубів – 

поліетіологічне захворювання, тобто у їх виникненні бере участь 
велика кількість факторів. 

Всі некаріозні ураження діляться на дві великі групи: країни, 
що розвиваються до прорізування зуба і виникають після 
прорізування. Вражати ці процеси можуть як постійні, так і молочні 
зуби.Загальні причини, які можуть призвести до розвитку 
некаріозних уражень: захворювання матері, особливо у перший 
триместр вагітності, так як в цей момент відбувається закладка 
тканин зуба. Будь вірусні захворювання і навіть застуда можуть 
викликати патологію з боку плоду. Неправильне харчування, 
недоїдання, авітаміноз майбутньої мами також можуть спричинити 
патологію твердих тканин зуба; захворювання дитини в перший рік 
життя, такими захворюваннями можуть бути: конфлікт груп крові 
матері та дитини за резус-фактором, трофічні захворювання, гострі 
інфекційні, дистрофія і т. д.; штучне вигодовування – дитина щодня 
потребує поживних речовин, які необхідні для його росту і 
розвитку, для мінералізації твердих тканин. Всі ці елементи 
містяться в грудному молоці. 

Тому вивчення та вдосконалення слухачами даної теми 
дозволить підвищити рівень цільових знань-умінь і забеспечить 

високу ефективність лікування некаріозних уражень зубів, що 
виникають до їх прорізування. 
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ЗАГАЛЬНА МЕТА – вміти ефективно лікувати некаріозні 
ураження твердих тканин зубів, що виникають після їх 
прорізування. 

 Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
некаріозних уражень на підставі 
даних скарг, анамнезу, 
об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з 
некаріозними ураженнями зубів 

(кафедри стоматології №1, 2).  

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику некаріозних 
уражень зубів з іншою 
патологією твердих тканин.  
Сформулювати остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
некаріозних ураженнях зубів 

(кафедри стоматології №1, 2).  

4. Діагностувати ускладнення, 
що виникають при діагностиці і 
лікуванні некаріозних уражень 
зубів. 

4. Розпізнавати синдроми при 
патології твердих тканин зубів 

(кафедри стоматології №1, 2). 

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з 
некаріозною патологією зубів. 
Обрати ефективні  способи і 
методи премедикації і 
знеболювання. 

5.Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і 
симптоматичної терапії (кафедри 
стоматології №1, 2).   

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих з некаріозними 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедри стоматології 
№1, 2). 
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 Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
ураженнями зубів. 
Еталони відповідей: 1Е, 2Д, 3А, 4А, 5С, 6А, 7А, 8Д, 9С, 10А.  
Еталони відповідей: 1В, 2В, 3С, 4С, 5В, 6С, 7С  

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
1. Терапевтична стоматологія: Підручник у 2 т./ Ніколішин А.К., 

Ждан В.М., Борисенко А.В. та ін. / За ред. проф. А.К. 
Ніколішина. - Т.І. – Вид. 2. - Полтава: «Дивосвіт», 2007. - 392 

с. 
2. Терапевтична стоматологія: Підручник в 4 т. Фантомний курс/ 

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін./ Під 
ред. А.В.  Борисенка – Т.1.- К.: Медицина, 2009. – 400 с. 

3. Максимовский, Ю.М. Болезни зубов некариозного 
происхождения / Ю.М. Максимовский.—М., 2008. 

4. Луцкая И.К. Диагностический справочник стоматолога М.: 
Медицинская литература, 2008. - 384 с. 

5. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / 
А.И.Николаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : МЕДпресс-

информ, 2014. – 928 с. : ил. 
6. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и 

пломбирование зубов современными материалами и 
технологиями / А.К. Николишин. – Полтава, 2007. – 235с. 

7. Крихели Н.И. Современные методы отбеливания зубов и 
микроабразии эмали в эстетической стоматологии М.: 
Практическая медицина, 2008. — 205 с.  

8. Салова А.В. Восстановление контактных областей зубов с 
помощью матричных систем Издательство: Медпресс-информ, 
2011. — 162 с. 

 

 

 

  

http://www.twirpx.com/file/465222/
http://www.twirpx.com/file/469419/
http://www.twirpx.com/file/469419/
http://www.twirpx.com/file/1020592/
http://www.twirpx.com/file/1020592/
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Технологічна карта практичного заняття. 

 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією 
з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 
факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Практична робота слухачів:  
- курація хворих 

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

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

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

195 

135 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція практичної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

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

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  
ТЕМА 7: Некаріозні ураження зубів, що виникають після 
прорізування: лікування 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ   ТЕМИ 

Некаріозні ураження зубів – група захворювань, виникнення 
яких не пов’язане з впливом мікробного фактора. Основні скарги 
зводяться до появи естетичного дефекту. Зрідка виникає 
гіперестезія. Некаріозні ураження зубів супроводжуються 
деструкцією твердих тканин. Діагностика базується на підставі 
скарг, анамнезу захворювання, даних клінічного огляду та 
результатів додаткових методів дослідження. Лікування 
некаріозних уражень зубів направлено на відновлення 
мінерального складу твердих тканин, усунення естетичного 
дефекту, нормалізацію функції жування. 

Тому вдосконалення слухачами даної теми дозволить 
підвищити ефективність лікування некаріозних уражень зубів, що 
виникають після їх прорізування. 

  

ЗАГАЛЬНА МЕТА – вміти призначати ефективне лікування 
некаріозних уражень зубів, що виникають після їх прорізування. 

  

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
некаріозних уражень на підставі 
даних скарг, анамнезу, 
об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з 
некаріозними ураженнями зубів 

(кафедри стоматології №1,2). 
2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 3. Розпізнавати синдроми при 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
діагностику некаріозних 
уражень зубів з іншою 
патологією твердих тканин.  
Сформулювати остаточний 
діагноз. 

некаріозних ураженнях зубів 

(кафедри стоматології №1,2). 

4. Діагностувати ускладнення, 
що виникають при діагностиці і 
лікуванні некаріозних уражень 
зубів. 

4. Розпізнавати синдроми при 
патології твердих тканин зубів 

(кафедри стоматології №1,2). 

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з 
некаріозною патологією зубів. 
Обрати ефективні  способи і 
методи премедикації і 
знеболювання. 

5.Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і 
симптоматичної терапії(кафедри 
стоматології №1,2).  

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих з некаріозними 
ураженнями зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедри стоматології 
№1,2). 

 

Еталони відповідей:1В, 2В, 3Д, 4С, 5А, 6С, 7С, 8Д, 9В.  
 
Еталони відповідей:1А, 2В, 3А, 4С, 5А, 6Д 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
 

1. Гиперестезия зубов: учебное пособие / О.А.Успенская, А.А. 
Плишкина, М.Л. Жданова. — Н. Новгород: Издательство 
Нижегородской гос. медицинской академии, 2017. — 68 с.: ил. 

2. Терапевтична стоматологія: Підручник у 2 т./ Ніколішин А.К., 
Ждан В.М., Борисенко А.В. та ін. / За ред. проф. А.К. 
Ніколішина. - Т.І. – Вид. 2. - Полтава: «Дивосвіт», 2007. - 392 с. 

3. Терапевтична стоматологія: Підручник в 4 т. Фантомний курс/ 
Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін./ Під 
ред. А.В.  Борисенка – Т.1.- К.: Медицина, 2009. – 400 с. 

4. Максимовский, Ю.М. Болезни зубов некариозного 
происхождения / Ю.М. Максимовский.—М., 2008. 

5. Луцкая И.К. Диагностический справочник стоматолога М.: 
Медицинская литература, 2008. - 384 с. 

6. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / 
А.И.Николаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 
2014. – 928 с. : ил. 

7. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и 
пломбирование зубов современными материалами и 
технологиями / А.К. Николишин. – Полтава, 2007. – 235с. 

8. Крихели Н.И. Современные методы отбеливания зубов и 
микроабразии эмали в эстетической стоматологии М.: 
Практическая медицина, 2008. — 205 с.  

9. Салова А.В. Восстановление контактных областей зубов с 
помощью матричных систем Издательство: Медпресс-информ, 
2011. — 162 с. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією 
з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 

факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведенн
я Засоби навчання Устаткува

ння 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Практична робота слухачів:  
- курація хворих 

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

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

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

195 

135 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′юте
р 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція практичної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

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

Слайдоск

оп, 

діапроект

ор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 8: Комплексна система профілактики некаріозних 
уражень твердих тканин зубів 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ   ТЕМИ 

Не зважаючи на досягнення сучасної медицини, кількість 
хворих, які потребують стоматологічної допомоги залишається 
досить високою. Більшість лікувальних маніпуляцій має високу 
собівартість, а охопити всі прошарки населення під час санації – 

дуже складна задача.  
Профілактика некаріозних уражень включає підвищення 

захисних функцій організму і зміцнення зубної структури. Для 
цього призначається вітамінотерапія (вітамін А, С, Е, В6), прийом 
препаратів з мікроелементами (магній, цинк та ін.). Важливо 
включити в район харчування продукти, багаті на кальцій і білок. 

При наявності значних деформацій проводиться пломбування 
іономерних цементамі з мінімальним препарування або 
фотополімерними композитами. Відновити анатомічну форму зубів 
і запобігти їх подальше руйнування можна за допомогою 
керамічних вінірів та коронок. 

Тому на перший план виходять саме профілактичні заходи. 
Цьому сприяє можливість охопити просвітньо-профілактичною 
роботою велику кількість людей при незначних витратах. З 
урахуванням визначених особливостей і розробляється 
індивідуальна програма профілактичних заходів. 

 

ЗАГАЛЬНА МЕТА - вміти скласти схему профілактики 
уражень некаріозного походження для конкретної групи населення 
і для окремого пацієнта. 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
некаріозних уражень на підставі 
даних скарг, анамнезу, 
об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з 
некаріозними ураженнями зубів 

(кафедри стоматології №1,2). 
2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
рентгенологічних та 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
інструментальних методів 
дослідження, оцінювати їх 
результати (кафедри 
стоматології №1,2). 

3. Провести диференціальну 
діагностику некаріозних 
уражень зубів з іншою 
патологією твердих тканин.  
Сформулювати остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
некаріозних ураженнях зубів  

(кафедри стоматології №1,2). 

4. Діагностувати ускладнення, 
що виникають при діагностиці і 
лікуванні некаріозних уражень 
зубів. 

4. Розпізнавати синдроми при 
патології твердих тканин зубів 

(кафедри стоматології №1,2). 

5. Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з 
некаріозною патологією зубів.  

5. Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і 
симптоматичної терапії (кафедри 
стоматології №1,2). 

6. Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих з некаріозними 
ураженнями зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедри стоматології 
№1,2). 

 

Еталони відповідей: 1В, 2В, 3Д, 4Д, 5А, 6Е 

 

Еталони відповідей: 1В, 2В, 3В, 4А, 5С, 6Е, 7А 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
1. Терапевтична стоматологія: Підручник у 2 т./ Ніколішин А.К., 

Ждан В.М., Борисенко А.В. та ін. / За ред. проф. А.К. 
Ніколішина. - Т.І. – Вид. 2. - Полтава: «Дивосвіт», 2007. - 392 

с. 
2. Терапевтична стоматологія: Підручник в 4 т. Фантомний курс/ 

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін./ Під 
ред. А.В.  Борисенка – Т.1.- К.: Медицина, 2009. – 400 с. 

3. Максимовский, Ю.М. Болезни зубов некариозного 
происхождения / Ю.М. Максимовский.—М., 2008. 

4. Луцкая И.К. Диагностический справочник стоматолога М.: 
Медицинская литература, 2008. - 384 с. 

5. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / 
А.И.Николаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : МЕДпресс-

информ, 2014. – 928 с. : ил. 
6. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и 

пломбирование зубов современными материалами и 
технологиями / А.К. Николишин. – Полтава, 2007. – 235с. 

7. Крихели Н.И. Современные методы отбеливания зубов и 
микроабразии эмали в эстетической стоматологии М.: 
Практическая медицина, 2008. — 205 с.  

8. Салова А.В. Восстановление контактных областей зубов с 
помощью матричных систем Издательство: Медпресс-информ, 
2011. — 162 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/465222/
http://www.twirpx.com/file/469419/
http://www.twirpx.com/file/469419/
http://www.twirpx.com/file/1020592/
http://www.twirpx.com/file/1020592/
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Технологічна карта практичного заняття. 

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

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведенн
я Засоби навчання Устаткува

ння 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Практична робота слухачів:  
- курація хворих 

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

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

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

195 

135 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′юте
р 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція практичної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

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

Слайдоск

оп, 

діапроект

ор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 9: Підсумковий контроль. Залік 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ   ТЕМИ 

Патологія твердих тканин зубів, особливо в пришийковій 
ділянці, є дуже розповсюдженою. Не зважаючи на чисельні методи 
її профілактики і різноманітні підходи до лікування, останній час 
спостерігається прогресування каріозних і некаріозних уражень. 
Тому їх етіопатогенез вимагає докладного вивчення. 

Цим важливим питанням був присвячений цикл тематичного 
удосконалення слухачів. 
 

ЗАГАЛЬНА МЕТА - вміти діагностувати, лікувати та 
складати схему профілактики пришийкових уражень твердих 
тканин зубів. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
некаріозних уражень на підставі 
даних скарг, анамнезу, 
об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження хворих з 
некаріозними ураженнями зубів 

(кафедри стоматології №1, 2).  

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

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

3. Провести диференціальну 
діагностику некаріозних 
уражень зубів з іншою 
патологією твердих тканин.  
Сформулювати остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
некаріозних ураженнях зубів 

(кафедри стоматології №1, 2).  

4. Діагностувати ускладнення, 
що виникають при діагностиці і 

4. Розпізнавати синдроми при 
патології твердих тканин зубів 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
лікуванні некаріозних уражень 
зубів. 

(кафедри стоматології №1, 2). 

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з 
некаріозною патологією зубів.  

5. Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і 
симптоматичної терапії (кафедри 
стоматології №1, 2).  

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих з некаріозними 
ураженнями зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедри стоматології 
№1, 2). 

 

Еталони відповідей: 
1А, 2А, 3Д, 4А, 5Д, 6В, 7А, 8Д, 9С, 10В, 11А, 12В, 13С, 14С, 15Д.  
 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти 

в наступних літературних джерелах: 
 

 

1. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и 
пломбирование. – М., АО «Стоматология». – 2008. – 144с. 

2. Шинкевич В.І., Кайдашев І.П. Карієс зубів: навчальний 
посібник. - Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. - 98 с. 

3. Стоматологія: підручник: У 2 кн.- /М.М.Рожко, З.Б.Попович, 
П.М.Скрипников та ін..; за ред.. проф. М.М.Рожка.- К.: ВСВ 
«Медицина», 2013.- 872 с. 

4. Терапевтическая стоматология : национальное руководство / 
под ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 888 с.  

5. Терапевтична стоматологія: Підручник: У 4 томах. - Том 3. 
Захворювання пародонта. / М.Ф. Данилевський, А.В. 
Борисенко, А.М. Політун та ін. – К.: Медицина, 2008. — 616 с. 

6. Попруженко,Т.В. Системная фторпрофилактика кариеса зубов: 
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целесообразность и условия безопасного применения / Т.В. 
Попруженко // Стоматолог. – 2014. - №2. – C. 13-17 

7. Клиническая стоматология: учебник по / В.Н. Трезубов, С.Д. 
Арутюнов [и др.] / под ред. В.Н. Трезубова, С.Д. Арутюнова; 
М-во образования и науки РФ. - М. : Практическая медицина, 
2015. - 778 с. : ил. 

8. Детская стоматология: учебник по спец. 31.05.03 
"Стоматология" / Акуленко Л. В., Анисимова В. Г., 
Кисельникова Л. П. и др. ; под ред. О. О. Янушевича, Л. П. 
Кисельниковой, О. З. Топольницкого; Минобрнауки РФ . - М. : 
ГЭОТАР-Медиа , 2017 . - 737, [7] с. : ил., цв. ил.. табл. 

9. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов : учебник : в 3 ч. 
/ под ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - Ч. 1. - 168 с. : ил. 
10. Гиперестезия зубов: учебное пособие / О. А. Успенская, А. А. 

Плишкина, М. Л. Жданова ; Нижегородская государственная 
медицинская академия. - Нижний Новгород : Изд-во НижНМА, 
2017. - 67 с. : цв. ил. 

11. Ярова С. П. Сучасні пломбувальні матеріали / С. П. Ярова, Р. В. 
Попов: монографія. – Лиман, 2016. – 169 с. 

12. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов 
человека. – М., Медицинская книга. – 2010. – 196с. 

13. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и 
пломбирование зубов современными материалами и 
технологиями / А.К. Николишин. – Полтава, 2007. – 235с. 

14. Терехова Т.Н., Бутвиловский А.В., Бурак Ж.М. Использование 
методов приостановления кариеса временных зубов детскими 
стоматологами Беларуси // Стоматолог. – 2016. - №2. – С.56-58. 

15. Федоров Ю.А. Роль кальция в эффективной профилактике / 
Ю.А. Федоров // Стоматолог. - 2006. - № 6. - С. 37-45. 

16. Кнаппвост А. Неинвазивная минеральная герметизация фиссур 
методом глубокого фторирования с добавлением меди // 
Детская стоматология. - 2000. - № 1-2. - С. 88-91. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією 

з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 

факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведенн
я Засоби навчання Устаткува

ння 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Практична робота слухачів:  
- курація хворих 

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

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

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

255 

165 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′юте
р 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція практичної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

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

Слайдоск

оп, 

діапроект

ор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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Короткі методичні вказівки до роботи слухачів на 

практичному занятті 
На початку заняття проводиться перевірка та корекція 

вихідного рівня знань-вмінь шляхом рішення тестових завдань 
(10 тестів формату А). Після самостійної роботи слухачем 
здійснюється контрольний розбір кожної клінічної ситуації, 
акцентується увага на припущених помилках, аргументується 
вірна відповідь (10 тестових завдань для текучого контролю 
знань-вмінь). До активної роботи з обговорення представлених у 
тестах клінічних ситуацій залучається вся група. Після цього 
проводиться демонстрація наочностей за темою заняття. Потім 
слухачі приступають до самостійної роботи – прийому хворих у 
клінічній залі під контролем викладача. Слухачі залучаються 
також до консультації хворих; проводять опитування пацієнтів, 
уважно вислуховують усі скарги, цілеспрямовано збирають 
анамнез захворювання і життя, здійснюють огляд та 
інструментальні методи дослідження, виділяють ведучий 
клінічний синдром, за допомогою діагностичних алгоритмів 
проводять диференційну діагностику, аналізують результати 
додаткових методів досліджень. У результаті  клінічного розбору 
за допомогою викладача й у присутності всієї групи 
встановлюються попередній та остаточний діагнози, намічається 
план подальшого обстеження, загального і місцевого лікування. 
При необхідності виписується направлення на додаткове 
дослідження, консультацію до іншого фахівця, рецепти, даються 
наставлення хворому за методикою проведення терапії вдома. 
Після закінчення прийому хворих слухачі заповнюють 
амбулаторну картку стоматологічного хворого, журнал 
щоденного обліку. Наприкінці заняття підводиться підсумок, 
виставляються оцінки. 

На останньому занятті циклу тематичного удосконалення 
слухачам пропонується вирішити тестові завдання, після цього 
проводиться їх розбір т обговорюються припущені помилки. 


