
Перелік навичок, якими повинні володіти студенти 5 курсу за 

дисципліною «Терапевтична стоматологія» для підготовки до ОСКІ-2 

1. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми  та  синдроми 

(за списком 1). 

Список 1. Перелік провідних клінічних симптомів та синдромів: 

 

-  біль у зубах 

- втрата клінічного прикріплення 

- гіперестезія 

- дефекти коронкової частини зуба 

- ясенева, пародонтальна, кісткова кишеня  
 

2. За стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу 

хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, 

встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній 

клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2). 

 

Список 2. Перелік стоматологічних захворювань 

Терапевтична стоматологія: 

1) Карієс та його ускладнення: 

- карієс 

- пульпіт 

- періодонтит 

2) Захворювання пародонта: 
- гінгівіт (локалізований, генералізований) 

- пародонтит (локалізований, генералізований) 

 

 

3. Визначати остаточний клінічний діагноз дотримуючись відповідних 

етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та 

логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, 

додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під 

контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 3). 

 

Список 3. Основні стоматологічні захворювання: 

- карієс тимчасових та постійних зубів 

- захворювання пульпи тимчасових та постійних зубів 

- періодонтит тимчасових та постійних зубів 

- гінгівіт 

- пародонтит 

- дефекти коронкової частини зубів 

 



4. Визначати підхід, план, вид та принцип лікування стоматологічного 

захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 
 

5. Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього 

та/або остаточного клінічного діагнозу (за списком 2) для різних верств 

населення та в різних умовах (за списком 4). 
 

Список 4. Стоматологічні маніпуляції: 

 

- ампутація пульпи тимчасових та постійних зубів 

-  видалення зубних нашарувань 

-  визначення кислотостійкості емалі зубів (ТЕР, КОШРЕ, СКТ-тест) 

-  діагностичне використання барвників 

-  екстирпація пульпи тимчасових та постійних зубів 

-  місцеве знеболювання при лікуванні стоматологічних захворювань 

різними методами (аплікаційне, інфільтраційне, провідникове) 

-  медикаментозна обробка уражених ділянок слизової оболонки 

порожнини рота та пародонта 

-  накладання та видалення тимчасових пломб і герметичних пов'язок 

при лікуванні карієсу, пульпіту, періодонтиту 

-  обтурація кореневих каналів тимчасових та постійних зубів різними 

матеріалами 

-  пломбування каріозних порожнин тимчасових та постійних зубів 

різними ломбувальними матеріалами 

-  покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями, 

десенситайзерами 

- препарування та очищення кореневих каналів тимчасових та 

постійних зубів 

-  препарування каріозних порожнин тимчасових та постійних зубів з 

урахуванням виду пломбувального матеріалу 

-  проведення професійної гігієни порожнини рота 

- проведення пародонтального зондування 

- шліфування та полірування пломб з усіх видів пломбувальних 

матеріалів 
 


