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Пояснювальна записка 

 На співбесіді вступник повинен продемонструвати знання з наступних 

стоматологічних дисциплін: «терапевтична стоматологія», «ортопедична стоматологія», 

«хірургічна стоматологія» і «дитяча стоматологія». Вступнику необхідно  

знати: 

- основи організації стоматологічної допомоги населенню; 

- перелік необхідного стоматологічного обладнання, інструментарію, матеріалів,   

  медикаментів та нормативи їх використання, будову, принципи роботи та особливості   

  експлуатації стоматологічного обладнання, техніку безпеки; 

- принципи обстеження хворих, значення спеціальних та допоміжних методів  

  дослідження, показання та протипоказання до їх призначення; 

- симптоматику стоматологічних захворювань, їх діагностику і лікування; 

- методи знеболювання щелепно-лицевої ділянки (загальні та місцеві) та показання до їх  

  використання; методику операції видалення зубів, показання та протипоказання,  

  ускладнення, їх профілактика та лікування; 

- етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диференційну діагностику, методи лікування  

  основних хірургічних стоматологічних захворювань та ушкоджень щелепно-лицевої  

  ділянки; 

- фармакодинаміку лікувальних засобів, які застосовуються в стоматології; 

- показання до застосування фізичних факторів у лікуванні основних стоматологічних  

  захворювань; 

- принципи діагностики, лікування і профілактики стоматологічних захворювань; 

- вплив стоматологічних матеріалів та зубних протезів на тканини ротової порожнини,  

  профілактика та усунення патологічних процесів; 

- принципи діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань  

  ортопедичними, ортодонтичними, терапевтичними та хірургічними методами. 

 

вміти: 

- проводити обстеження стоматологічного хворого, застосовуючи основні і допоміжні  

  методи дослідження; 

- проводити диференційну діагностику основних стоматологічних захворювань; 

- застосовувати різні види знеболювання за показаннями; 

- проводити лікування і здійснювати за наявності відповідних показань профілактику  

  некаріозних уражень твердих тканин зуба; 

- проводити лікування і здійснювати за наявності відповідних показань профілактику  

  карієсу зубів та його ускладнень; 

- проводити лікування і здійснювати за наявності відповідних показань профілактику 

захворювань пародонта; 

- проводити лікування і здійснювати за наявності відповідних показань профілактику  

  захворювань слизової оболонки порожнини рота; 

- проводити лікування і здійснювати за наявності відповідних показань профілактику  

  хейлітів, аномалій та захворювань язика; 

- проводити лікування і здійснювати за наявності відповідних показань профілактику  

  неврогенних захворювань щелепно-лицевої ділянки; 
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- проводити лікування і здійснювати за наявності відповідних показань профілактику  

  професійних уражень щелепно-лицевої ділянки; 

- провести клінічне обстеження хворого з хірургічним стоматологічним захворюванням; 

- діагностувати аномалії розвитку зубів, зубних рядів, щелеп та прикусу, деформації  

  щелеп та обличчя; 

- проводити ортопедичне лікування патології твердих тканин зуба, 

- проводити ортопедичне лікування патологічного стирання зубів та його ускладнень, 

- проводити ортопедичне лікування часткової відсутності зубів, 

- проводити ортопедичне лікування вторинних деформацій зубних рядів та порушень  

  оклюзійних співвідношень, 

- проводити ортопедичне лікування повної відсутності зубів, 

- проводити ортопедичне лікування захворювань пародонта, 

- проводити ортопедичне лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба,  

  обумовлених порушеннями в зубощелепній системі, 

- проводити ортопедичне лікування переломи щелеп, 

- проводити ортопедичне лікування уроджених та набутих дефектів і деформацій  

  щелепно-лицевої ділянки. 
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ОСНОВНІ РОЗДІЛИ 

(ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ) 

Питання для фахової співбесіди з терапевтичної стоматології 

1. Організація стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету для  дорослого і дитячого 

населення. 

2. Основні показники діяльності стоматологічних кабінетів і відділень. 

3. Критерії медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги. 

4. Облікова і звітна документація в стоматології. 

5. Комплексна програма профілактики.  

6. Санітарно-просвітня робота серед населення. 

7. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу. 

8. Клініка, диференційна  діагностика і лікування карієсу. 

9. Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні карієсу. 

10. Класифікація, клініка, диференційна діагностика різних форм пульпіту у  

      дорослих та дітей. 

11. Методи лікування пульпіту. 

12. Помилки й ускладнення пульпіту, запобігання та їх усунення. Фізичні   

       методи лікування пульпіту. 

13. Клініка, диференційна діагностика гострих і хронічних форм  

      періодонтиту зубів. 

14. Лікування періодонтиту. 

15. Хірургічні методи лікування періодонтиту. 

16. Помилки та ускладнення лікування періодонтиту, запобігання та їх  

      усунення. 

17. Некаріозні ураження зубів. Діагностика, лікування та профілактика. 

18. Клініка, діагностика, диференційна діагностика захворювань пародонта.  

      Гінгівіти. Локалізований пародонтит. Гениралізований пародонтит.  

19. Пародонтоз. Захворювання з прогресуючим лізисом тканин пародонта. 

20. Методи комплексного лікування захворювань пародонта. 

21. Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта. 

22. Фізичні методи лікування. 

23. Помилки та ускладнення захворювань пародонта. 

24. Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дорослих  

     травматичні і виразково-некротичні ураження слизової оболонки рота. 

25. Вірусні захворювання. ВІЛ-інфекція. СНІД. Мікози. 

26. Алергічні захворювання (реакція негайного і сповільненого типу). 

27. Багатоформна ексудативна еритема. 

28. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. 

29. Зміни слизової оболонки рота при екзогенних інтоксикаціях. 

30. Зміни слизової оболонки рота при системних захворюваннях і хворобах  

      обміну. 

31. Зміни слизової оболонки рота при дерматозах з аутоімунним  

      компонентом (пухирчатка, пемфигоїд, червоний плоский лишай,  

      червоний вовчак, хвороба Дюринга). 
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32. Аномалії і захворювання язика. 

33. Захворювання губ (хейліти). 

34. Передракові захворювання слизової оболонки рота і червоної кайми губ. 

35. Фізичні методи в комплексному лікуванні захворювань слизової  

      оболонки порожнини рота. 

 

Питання для фахової співбесіди з ортопедичної стоматології 

 

1. Морфофункціональні основи зубощелепної системи. Рентгенологічна і 

функціональна характеристика.  

2. Функціональна перебудова жувальної системи при патології після ортопедичного 

лікування. 

3. Особливості обстеження зубощелепної системи в ортопедичній стоматології.  

4. Оптимальна оклюзія, її види. 

5. Ортопедичні методи в комплексному лікування захворювань тканин пародонта. 

6. Ортопедичне лікування хворих із частковими дефектами коронок зубів вкладками.  

7. Методи виготовлення вкладок і одержання зліпків. 

8. Ортопедичне лікування штучними коронками хворих з частковими дефектами 

коронок зубів. 

9. Ортопедичне лікування при повному дефекті коронок зубів (штифтові і куксові 

конструкції). 

10. Надання невідкладної допомоги в ортопедичній стоматології. 

11. Особливості підготовки зубів до протезування залежно від вибору конструкції 

протеза. 

12. Корекція знімних конструкцій протезів. 

13. Морфологічна і функціональна характеристика фізіологічного та патологічного 

видів прикусу в різні вікові періоди.  

14. Етіологія та патогенез зубощелепних аномалій. 

15. Особливості діагностики зубощелепних аномалій у різні вікові періоди (клінічний 

метод, біометрія діагностичних моделей щелеп; рентгенологічні методи 

діагностики; фото-, та антропометрія; функціональні методи). 

16. Особливості клініки, лікування та профілактики аномалій окремих зубів у різні 

вікові періоди. 

17. Особливості клініки, лікування та профілактики деформацій зубних рядів у різні 

вікові періоди. 

18. Особливості клініки, лікування та профілактики патології прикусу в різні вікові 

періоди. 

19. Особливості ортопедичного лікування підлітків та дорослих. 

20. Роль лікаря-стоматолога в комплексному лікуванні пацієнтів з уродженими вадами 

розвитку щелепно-лицевої ділянки. 

 

Питання для фахової співбесіди з хірургічної стоматології 

1. Операція видалення зуба. Методи лікування і профілактики ускладнень операції 

видалення зуба. 
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2. Диференційна діагностика запальних захворювань одонтогеної етіології 

(періодонтит, періостит, остеомієліт, перикоронарит, флегмона, абсцес та ін.). 

3. Ускладнення гнійно-запальних захворювань одонтогеної етіології. 

4. Лімфаденіти, фурункули, карбункули, бешиха, нома. Їх диференційна діагностика, 

методи лікування. 

5. Диференційна діагностика одонтогеного та риногенного гайморитів. 

6. Методи лікування перфоративного гаймориту, оперативне лікування нориці 

гайморової порожнини. 

7. Захворювання слинних залоз, їх діагностика, диференційна діагностика, методи 

лікування. 

8. Діагностика специфічних запальних процесів у щелепно-лицьовій ділянці. 

9. Методи диференційної діагностики та лікування специфічних запальних процесів у 

щелепно-лицьовій ділянці. 

10. Диференціальна діагностика ушкоджень та захворювань 

скроенвонижньощелепного суглоба. 

11. Неврогенні захворювання обличчя та щелеп. 

12. Хірургічні методи лікування захворювань пародонта. 

13. Невідкладна допомога при травматичних ушкодженнях м яких тканин та кісток 

щелепно-лицьової ділянки. 

14. Диференційна діагностика пухлин та пухлиноподібних утворів м яких тканин. 

Методи лікування. 

15. Диференційна діагностика пухлин та пухлиноподібних утворів кісток щелепно-

лицьової ділянки. 

16. Хірургічні методи лікування предраку слизової оболонки та шкіри. 

17. Сучасні методи діагностики новоутворів щелепно-лицьової ділянки. 

18. Діагностика злоякісних новоутворів шкіри обличчя. Диференційна діагностика, 

методи лікування. 

19. Діагностика злоякісних новоутворів кісток щелепно-лицьової ділянки. 

Диференційна діагностика, методи лікування. 

20. Діагностика злоякісних новоутворів слинних залоз. Диференційна діагностика, 

методи лікування. 

 

Питання для фахової співбесіди з дитячої стоматології 

1. Значення факторів ризику у розвитку каріозного процесу у дітей різного віку. 

2. Перебіг карієсу, особливості діагностики і лікування в різні вікові періоди у дітей.  

3. Вибір пломбувального матеріалу, герметизація фісур. 

4. Профілактика карієсі зубів у дітей. 

5. Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні карієсу тимчасових та 

постійних зубів. 

6. Діагностика, диференційна діагностика різних форм пульпіту тимчасових та 

постійних зубів у дітей. 

7. Принципи лікування пульпіту тимчасових  та постійних зубів у дітей. 

8. Фізичні методи лікування ускладнень карієсу. 

9. Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострих та хронічних форм 

запалення періодонту постійних та тимчасових зубів у дітей. 
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10. Принципи лікування періодонтита тимчасових та постійних зубів у дітей. 

11. Помилки та ускладнення лікування періодонтиту, запобігання та їх попередження 

12. Некаріозні ураження. Діагностика, лікування та профілактика. 

13. Клініка, діагностика, диференційна діагностика захворювань тканин пародонту у 

дітей. 

14. Методи лікування захворювань тканин пародонту у дітей. 

15. Фізичні методи лікування. 

16. Залежність розвитку захворювань слизової оболонки рота у дітей в залежності від 

вікових особливостей її структури. 

17. Класифікація хвороб слизової оболонки порожнини рота . 

18. Пошкодження слизової оболонки ротової порожнини. 

19. Вірусні хвороби слизової оболонки рота. 

20. Прояви гострих вірусних інфекцій захворювань на слизовій оболонці ротової 

порожнини. 

21. Грибкові захворювання. 

22. Алергічні хвороби слизової оболонки. 

23. Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких системних захворюваннях та 

специфічних хворобах. 

24. Аномалії та самостійні захворювання язика та губ. 

25. Санація та диспансеризація дітей у стоматології. 

 

Рекомендована література наведена в «Програмі вступного випробування у формі 

співбесіди для осіб, які вступають для навчання на третьому освітньо-науковому рівні 

вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» 

за спеціалізаціями «Терапевтична стоматологія», «Ортопедична стоматологія», 

«Хірургічна стоматологія» і «Дитяча стоматологія». 

 

 

 


