
 



ПИТАННЯ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»  

Класифікація карієсу зубів. Загальні чинники, що обумовлюють виникнення 

карієсу. Профілактичні заходи. 

1. Класифікація каріозних порожнин по Блеку. 

2. Клінічна характеристика карієсу. 

3. Види лікувальних прокладок при пломбуванні зубів. 

4. Види пломбувальних матеріалів (класичних та сучасних). 

5. Пульпити. Класифікація, клініка та діагностика. 

6. Лікування пульпитів (вітальна та девітальна ампутація, екстирпація пульпи).  

7. Засоби для пломбування кореневих каналів. Переваги та недоліки. 

8. Періодонтити. Класифікація, клінічні ознаки, диференційна діагностика. 

9.  Хронічний гранулюючий періодонтит. Рентгенодіагностика, методи 

терапевтичного лікування. Показання до видалення зуба. 

10.  Хронічний гранулематозний періодонтит. Методи лікування в тому числі 

хірургічні (реплантація зуба, гемісекція, ампутація, коронаро-радікулярна 

сепарація, резекція верхівки кореня зуба). Показання та протипоказання. 

11.  Флюороз емалі. Клініка, лікування та профілактика. 

12.  Гінгівіти. Класифікація, діагностика, лікування та профілактика. 

13.  Гострий афтозний стоматит. Клініка, діагностика, лікування та профілактика. 

14.  Багатоформна ексудативна ерітема. Клініка, діагностика та лікування. 

15.  Диференційна діагностика виразок (сифілітична, посттравматична, ракова, 

туберкульозна, актіномікозна, трофічна). 

16.  Хейліти. Класифікація, діагностика та лікування. 

17.  Пародонтит. Чинники, які сприяють виникненню захворювання. 

Класифікація, форми клінічного плину, діагностика та сучасні методи 

лікування. 

18. Методи хірургічного лікування парадонтиту (кюретаж, операції гінгівотомія 

та радикальна гінгівектомія, клаптеві операції). 

19. Синдроми при пародонтиті (Папільйона-Лефевра, Лютера-Зіве, Хенда-

Шюмера-Крісчена). 

20. Види лейкоплакії. Клініка, діагностика, диспансерний облік. 

21.  Глосити та глосалгії. Класифікація, діагностика. Лікарська допомога. 

22.  Злоякісна міхурниця. Клініка, діагностика та лікування. 

23.  Клиноподібний дефект. Гіпоплазія емалі. Діагностика, лікарська допомога. 

24.  Червоний плаский лишай. Класифікація, клініка, діагностика. 

25.  Синдром Мелькерсона-Розенталя. Етіологічні чинники, клініка, діагностика, 

лікування.  

26.  Хвороба Боуена. Клініка, діагностика, лікування, диспансерний нагляд. 

27.  Ящур. Клініка, діагностика та лікування, профілактичні заходи. 



28. Клінічні прояви СНІДу в щелепно-лицевій ділянці. Особливості діагностики. 

29. Передрак шкіри, червоної кайми губ, слизової оболонки порожнини рота. 

Класифікація, диференційна діагностика, лікування, диспансерізація. 

30. Види невідкладної лікарської медичної допомоги та організації її надання 

(протишоковий набір, набір для трахеотомії, спеціальне обладнання та ін.). 

31. Оперативні втручання при термінових станах (трахеотомія, венепункція,  

перев'язка зовнішньої сонної артерії та ін.). 

32. Методи зупинки гострої кровотечі в щелепно-лицевій ділянці (передня та 

задня тампонади носових ходів, пальцеве притиснення, тампонуючі засоби, 

прошивання судин та ін.). 

33. Клінічні прояви та проведення лікувальних заходів при непритомності, 

колапсі, анафілактичному шоці. 

34. Проведення реанімаційних заходів при зупинці серця та дихання (техніка 

проведення прямого масажу серця та штучного дихання, медикаментозна 

терапія). 

35. Сучасні місцево знеболюючі речовини, їх дозування, переваги та недоліки, 

показання та протипоказання для застосування. 

36. Місцеве ін'єкційне знеболення (аплікаційне, інфільтраційне, внутрішньо 

кісткове, провідникове). Показання та протипоказання до його застосування, 

засоби знеболення. 

37. Ускладнення загального та місцевого характеру при та після проведення 

місцевого знеболення.  

38. Загальні та місцеві показання та протипоказання до видалення зубів. 

39.  Місцеві ускладнення під час та після видалення зубів. 

40.  Пересадка зубів (реплантація, трансплантація, імплантація). Показання та 

протипоказання до операції. 

41.  Види перекоронаритів. Клініка, діагностика та лікування. Показання до 

видалення  третіх молярів. 

42.  Періостити щелеп (гострі та хронічні). Клініка, диференційна діагностика 

та лікування. 

43.  Гострий одонтогенний остеомієліт. Особливості клінічного перебігу по 

відношенню до гематогенного остеомієліту. Діагностичні засоби та лікування. 

44.  Хронічні остеомієліти (одонтогенний, травматичний, вогнестрільний). 

Клініка, рентгенодіагностика, лікування. 

45.  Флегмони обличчя та шиї. Клінічні ознаки, діагностика та профілактика. 

46.  Одонтогенний гайморит, відмінності від риногенного. Рентгенодіагностика, 

методи лікування та профілактики. 

47.  Лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки. Топічна діагностика, етіологія та 

принципи лікування.  

48.  Запальні захворювання слинних залоз (привушних, піднижньощелепних). 

Етіологія, клініка, принципи обстеження та лікування. 



49.  Сіалолітіаз. Диференційна діагностика та принципи лікування. 

50. Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу (артрити – гострі та 

хронічні, артрози – склерозуючі та деформуючі, анкілози, синдроми м'язової 

дисфункції). Диференційна діагностика та принципи комплексного лікування. 

51.  Фурункули, карбункули, бешиха обличчя. Особливості клінічного перебігу, 

діагностика та лікування. 

52.  Особливості хірургічної обробки та лікування пошкоджень та вогнепальних 

поранень щелепно-лицевої ділянки. 

53.  Вивихи нижньої щелепи. Види, клінічні ознаки та лікування.  

54.  Клінічна характеристика переломів нижньої щелепи, механізм змішення 

відломків. Методи ортопедичного лікування.  

55.  Види переломів верхніх щелеп. Клінічна характеристика, діагностика та 

лікування. 

56.  Доброякісні пухлини м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки. Класифікація, 

діагностика, принципи лікування.  

57.  Доброякісні остеогенні та одонтогенні пухлини та пухлиноподібні утворення 

щелепно-лицевої ділянки. Класифікація, рентгенодіагностика, принципи 

лікування. 

58.  Доброякісні та злоякісні пухлини слинних залоз. Класифікація, діагностика, 

лікування. 

59.  Передракові захворювання шкіри, червоної кайми губ, слизової оболонки 

порожнини рота. Класифікація, диференційна діагностика, лікування. 

Диспансеризація. 

60. Що таке оклюзійні криві? 

61. Спеціальна хірургічна підготовка порожнини рота до протезування. 

62. Суть ортопедичних заходів у комплексному лікуванні захворювань тканин 

пародонта. 

63. Причини розцементування коронки. 

64. Вимоги, що висуваються до штучних коронок. 

65. Порцелянова маса, що застосовується в стоматології (за призначенням, 

температура плавкості, порцелянові стовпчики). 

66. Показання та протипоказання до використання порцелянових коронок. 

67. Вітчизняні маси, що застосовуються для виготовлення метало-керамічної 

коронки (акродент, сіеласт-69, сіеласт-03, сіеласт-95). 

68. Форми патологічного стирання зубів (горизонтальна, генералізована). 

69. Види мостоподібних протезів за способом з'єднання проміжної частини з 

опорними елементами (паяні, непаяні, суцільнолиті). 

70. Назвіть показання до виготовлення мостоподібних протезів. 

71. Лікувальне і профілактичне призначення протеза. 

72. Клінічні етапи виготовлення мостоподібного протезу. 



73. Конструкції протезів, що виготовляються на основі золота 750 проби з 

платиною. 

74. Визначте конструкцію протезів, що виконують роль опори незнімного 

протеза. 

75. Ускладнення в порожнині рота, викликані консольною конструкцією 

мостоподібного протезу з односторонньою опорою. 

76. Симптоми, характерні для алергічного стоматиту, викликаного протезами із 

сплавів металів. 

77. Шляхи підвищення довговічності зубних протезів. 

78. Симптоми, характерні для алергічних стоматитів, викликаних протезами з 

акрилових пластмас. 

79. Види оклюзій (передня, бічна). 

80. Види прикусів (фізіологічний – прогнатія, опістогнатія, ортогнатія, прямий; 

патологічний – дистальний, мезіальний, відкритий, глибокий, косий, 

односторонній, перехресний). 

81. Види відбиткових мас (термопластичні, силіконові, еластичні, альгінатні). 

82. Протезування дітей, доцільне у віці молочного та змінного прикусу 

(конструкції, строки, терміни заміни та ін.). 

83. Показання до застосування часткових знімних протезів. 

84. Профілактичні аспекти ортопедичного лікування (дисфункцій СНЩС, 

захворювань пародонту, порушень артикуляційної рівноваги). 

 

Гарант ОНП «Стоматологія», 

завідувач кафедри 

стоматології дитячого віку  

та імплантології,  

д. мед. н., професор                                                     Р.С. Назарян 


