
Міністерство охорони здоров’я України 

Івано-Франківський національний медичний університет 

Кафедра стоматології ПО 

 

 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології 

(обов’язковий компонент ОНП «Стоматологія» із циклу дисциплін 

 для здобуття глибинних знань із спеціальності) 

 

Освітньо-наукова програма вищої освіти підготовки фахівців  

Рівень вищої освіти   Третій (освітньо-науковий) рівень 

Кваліфікація освітня   Доктор філософії 

Галузь знань   22 Охорона здоров’я  

Спеціальність    221 Стоматологія 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні 

Центральної методичної ради 

ІФНМУ 

Протокол № 5 від 30.06.2020 р. 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

З.Т. Костишин, к.мед.н., доцентка кафедри стоматології ПО 

Т.М. Дмитришин, д.мед.н., професорка кафедри стоматології ПО 

М.М. Рожко,  д.мед.н., професор кафедри стоматології ПО 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2020 

 



 

Сторінка 2 з 31 

Силабус навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» підготовки 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія»  

Редакція 2020 

 

Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри 

Стоматології ПО 

Протокол № 6 від  26.02.2020 р. 

 

 

Завідувач кафедри                                       проф. Палійчук І.В. 

  

  

 

 

  



 

Сторінка 3 з 31 

Силабус навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» підготовки 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія»  

Редакція 2020 

 

ЗМІСТ 

 

1. Загальна інформація 

2. Анотація навчальної дисципліни 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  

4. Компетентності та результати навчання  

5. Організація навчання  

5.1. Структура навчальної дисципліни  

5.2. Тематичні плани 

 5.2.1. Тематичний план лекцій 

 5.2.2. Тематичний план практичних занять 

          5.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи 

5.3. Методи навчання 

5.4. Система оцінювання 

5.4.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності 

5.4.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

6. Політика навчальної дисципліни 

7. Перелік навчально-методичної літератури 

7.1. Основна  

          7.2. Додаткова 

          7.3. Інтернет-ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сторінка 4 з 31 

Силабус навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» підготовки 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія»  

Редакція 2020 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Назва дисципліни Теоретичні та практичні проблеми сучасної 

стоматології 

Викладачі Д.мед.н., професор Рожко М.М. 

Д.мед.н., професор Палійчук І.В. 

Д.мед.н., професор Дмитришин Т.М. 

К.мед.н., доцент Костишин З.Т. 

К.мед.н., доцент Попович З.Б. 

К.мед.н., доцент Ільницька О.М. 

К.мед.н., доцент Штурмак В.М. 

К.мед.н., доцент Боднарук Ю.Б. 

К.мед.н., доцент Ярмошук І.Р. 

E-mail кафедри 

стоматології ПО 

stomatfpo@ifnmu.edu.ua 

Формат дисципліни практичні заняття, лекції, самостійна робота, 

індивідуально-дослідницька робота 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ECTS 

Посилання на навчально-

методичні ресурси 

відповідної сторінки 

кафедри стоматології ПО 

на офіційному сайті 

ІФНМУ 

(Календарно-тематичні 

плани, методичні вказівки до 

практичних занять, методичні 

вказівки СПЛД, база тестових 

завдань тощо) 

https://ifnmu.sharepoint.com/KSPO/SitePages/%D0

%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%

BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1

%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні кімнати, обладнані мультимедійними 

засобами;  

комп’ютерний клас з програмним забезпеченням; 

навчально-практичний центр «Стоматологія»:  

№ 30 (кабінет комп’ютерної діагностики), 

33(кабінет функціональної діагностики), 20А 

(навчально-практичний центр «Стоматологія» для 

зубних техніків), 5 (кабінет імплантології), 18 

(кабінет комп’ютерної ендодонтії),  кабінет 

естетичної стоматології  

Консультації П’ятниця 16:00-17:00 

mailto:stomatfpo@ifnmu.edu.ua
https://ifnmu.sharepoint.com/KSPO/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/KSPO/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/KSPO/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/KSPO/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx
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2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Теоретичні та практичні проблеми сучасної 

стоматології» із блоку вибіркових дисциплін вивчається здобувачами та 

здобувачами спеціальності «Стоматологія» у другому та  третьому семестрі й 

забезпечує знання з терапевтичної, хірургічної, ортопедичної, дитячої 

стоматології та ортодонтії, які необхідні для здійснення професійної діяльності 

майбутнього доктора філософії за спеціальністю «Стоматологія».  

Навчальна дисципліна спрямована на підготовку всебічно розвинених 

спеціалістів-новаторів, які б володіли теоретичними знаннями і практичними 

навичками для розв’язання проблем сучасної стоматології. 

«Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» тісно 

інтегрується з такими предметами, як фармакологія, внутрішні хвороби, загальна 

хірургія, військова підготовка. 

При вивченні навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні проблеми 

сучасної стоматології» здобувачі наукового ступеню доктора філософії  

спеціальності 221 «Стоматологія» проводять роботу у навчально-практичних 

центрах «Стоматологія». 
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3. МЕТА ТА ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчальної дисципліни спрямована на поглиблення теоретичних 

знань, а також вдосконалення і закріплення практичних умінь і навичок, 

необхідних для розв’язання складних задач і проблем у процесі подальшої 

професійної діяльності майбутніх докторів філософії за спеціальністю 221 

Стоматологія. 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому 

рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здатність особи із ступенем 

доктора філософії розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та 

викладацької діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 

достатніх для продукування нових ідей. 

 Цілі навчальної дисципліни: 

- поглибити теоретичні знання здобувачів щодо теоретичних та практичних 

проблем сучасної стоматології, а також методів їх подолання; 

- розвинути та вдосконалити сукупність професійних практичних вмінь і 

навичок фахівця зі стоматологічних дисциплін для надання висококваліфікованої 

стоматологічної допомоги з використанням інноваційних діагностичних та 

лікувальних методів; 

- сформувати, розвинути і закріпити комплекс морально-психологічних 

якостей, як невід’ємної частини професійної підготовки докторів філософії зі 

стоматологічних дисциплін для провадження ними наукової, професійної  та 

викладацької діяльності. 

- сприяти розвитку, вдосконаленню soft skills, а саме навичок професійної та 

наукової комунікації на різних рівнях спілкування, здатності брати на себе 

відповідальність, працювати в команді, вміння попереджати конфлікти, розуміння 

важливості вчасного виконання поставлених завдань. 
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 4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА  РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Навчальна дисципліна «Теоретичні та практичні проблеми сучасної 

стоматології» спрямована на оволодіння здобувачами такими 

компетентностями: 

1.Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі дослідницько-

інноваційної та професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження в галузі охорони здоров’я на основі глибокого 

переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або 

практичних знань та/або професійної практики із наступною інтеграцією у 

світовий науковий простір через друковані праці.  

 2.Загальні компетентності. 

  Оволодіння загальнонауковими компетентностями  

ЗК1. Здатність до науково-професійного вдосконалення.  

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу наукової інформації з різних 

джерел.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї, розробляти та управляти проєктами.  

ЗК4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.   

ЗК5. Здатність проведення аналітичної та експериментальної наукової 

діяльності; організація, планування та прогнозування результатів наукових 

досліджень.  

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

ЗК7. Здатність використання академічної української та іноземної мови з метою 

здійснення наукової комунікації, міжнародного співробітництва, 

відстоювання власних наукових поглядів у професійній, науковій та 

педагогічній діяльності.  

ЗК8. Уміння спілкуватися у професійному середовищі та з представниками 

інших професій у національному та міжнародному контексті.  



 

Сторінка 8 з 31 

Силабус навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» підготовки 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія»  

Редакція 2020 

 

ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій у 

науковій діяльності, пошуку та критичному аналізі інформації.   

ЗК 10. Здатність до адаптації, дії в новій ситуації, бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК11. Уміння працювати в команді.   

ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства, вести здоровий спосіб життя. 

 

3.Спеціальні компетентності.  

 СК1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом 

стоматології та освітньою діяльністю в галузі охорони здоров’я.  

СК2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за 

напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези.  

СК3. Здатність формулювати дослідницьке питання, його новизну, розробляти 

проєкт наукового дослідження.  

СК4. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей 

та завдань наукового проєкту. 

СК5. Володіння сучасними методами наукового дослідження в стоматології.  

СК6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їхній 

аналіз та узагальнення.  

СК7. Здатність до впровадження нових наукових даних в науку, освіту та інші 

сфери суспільства.   

СК8.Здатність презентувати результати наукових досліджень в усній та 

письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.  

СК 9. Здатність до організації та реалізації викладацької діяльності. 

СК11. Дотримання етики та академічної доброчесності.  
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СК12. Спроможність брати участь у різних формах наукової комунікації 

(конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в сфері власного 

наукового дослідження, стоматології та охорони здоров’я в цілому. 

Навчальна дисципліна «Теоретичні та практичні проблеми сучасної 

стоматології»  скерована на досягнення здобувачами наступних результатів 

навчання: 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Володіти концептуальними та методологічними знаннями при виконанні 

наукових досліджень в стоматології.  

ПРН2. Здатність демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високий 

ступінь самостійності при проведенні наукового дослідження в стоматології.  

ПРН3. Виявляти невирішені проблеми стоматологічної науки та практики, 

формулювати питання та визначати шляхи їхнього рішення.   

ПРН4 Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх 

інформаційних технологій.  

ПРН5. Вміти генерувати нові ідеї чи процеси у передових контекстах 

професійної та наукової діяльності.  

ПРН6. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження. 

ПРН7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження.   

ПРН8. Організовувати та виконувати оригінальне наукове дослідження.  

ПРН9.Пояснювати принципи, специфічність та адекватність методів 

дослідження, інформативність обраних показників.   

ПРН10. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи дослідження 

за обраним напрямом наукового дослідження та освітньої діяльності.  

ПРН11. Застосовувати знання та розуміння для аналізу результатів наукових 

досліджень, вміти аналізувати, використовувати методи статистичного 

дослідження.   
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ПРН12.Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, 

медичну стоматологічну практику та різні інституції суспільства.  

ПРН13.Презентувати на високому рівні результати наукових досліджень у формі 

усних та постерних доповідей, публікацій.  

ПРН14.Користуватися основами патентознавства та захисту інтелектуальної 

власності.  

ПРН15.Розвивати та використовувати комунікації в науково-професійному 

середовищі й громадській сфері.  

ПРН16.Демонструвати безперервний саморозвиток та самовдосконалення 

інтелектуального та загальнокультурного рівня, самореалізація.  

ПРН17.Організовувати освітній процес, оцінювати його ефективність, 

рекомендувати шляхи вдосконалення.  

ПРН18.Мати навички міжособистісних взаємодій у науковому середовищі, 

організовувати роботу колективу, формуючи чіткі правила комунікації всередині  

та сприятливий мікроклімат для конструктивної взаємодії учасників.  

ПРН19.Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами.  

ПРН20.Дотримуватися академічної та професійної доброчесності, нести 

відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів.  
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

5.1. Структура навчальної дисципліни 

Форма 

навчання 

 

 

 

Цикл 

 

 

Курс Семестр 
Кількість 

кредитів 

Кількість годин Підсумковий 

модульний 

контроль 

 

 

 

Всього 

 

 

Аудиторних 

Самостійна 

робота 
Лекції 

Практичні 

заняття 

Денна 

Теоретичні 

та 

практичні 

проблеми 

сучасної 

стоматології 

1, 2 2, 3 6 180 20 100 60 IІІ семестр 

 

Дисципліна структурована на один модуль «Теоретичні та практичні 

проблеми сучасної стоматології», який у свою чергу включає чотири змістових 

модулі: 

 модуль 1. «Терапевтична стоматологія»; 

 модуль 2. «Дитяча стоматологія»; 

 модуль 3. «Ортопедична стоматологія та ортодонтія»; 

 модуль 4. «Хірургічна стоматологія». 
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5.2. Тематичні плани 

5.2.1. Тематичний план лекцій  

«Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» 

№ Модуль 1. «Терапевтична стоматологія»  

1.  Сучасна стоматологія в Україні, Європі та світі, проблеми та виклики. 2 год 

2.  Озонотерапія в пародонтології та ендодонтії. 2 год. 

3.  Внесок науковців ІФНМУ з фаху терапевтичної стоматології у  

покращення стоматологічної терапевтичної допомоги населенню 

України. 

2 год. 

 Модуль 2. «Дитяча стоматологія»  

1.  Сучасна концепція профілактики, діагностики та лікування вад 

розвитку твердих тканин зубів, які виникають на етапі емалево-

дентинного генезу. 

2 год. 

 Модуль 3. «Ортопедична стоматологія та ортодонтія»   

1.  Теоретичні та практичні аспекти в ортопедичному лікуванні 

захворювань щелепно-лицевої ділянки. Наукові напрямки в ІФНМУ. 

2 год. 

2.   Порівняльна характеристика методів рентгендіагностики. 2 год. 

3.  Оклюзія, її значення. Порушення оклюзії, діагностика, шляхи 

усунення. 

2 год. 

4.  Раннє ортодонтичне лікування. 2 год. 

 Модуль 4. «Хірургічна стоматологія»  

1.  Наукові напрямки ІФНМУ у вирішенні проблем хірургічної 

стоматології. 

2 год. 

2.  Характеристика остеопластичних матеріалів та мембран для 

регенерації кісткової тканини. 

2 год. 

  Всього   20 год. 

* Примітка: 10 % лекцій читається у дистанційній формі. 
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5.2.2. Тематичний план практичних занять 

«Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» 

№ Теми практичних занять К-сть 

годин 

Модуль 1. “Терапевтична стоматологія” 

1.  Особливості стоматологічного прийому пацієнтів в умовах 

пандемії 

2 год. 

2.  Стоматологічні матеріали для реставрації зубів – одного з 

напрямків естетичної стоматології 

2 год. 

3.  Особливості препарування та лікування карієсу зубів та з 

урахуванням вимог до  використання сучасних технологій та 

нових матеріалів 

2 год. 

4.  Комплексні методи лікування захворювань твердих тканин 

зубів і пародонту у населення екологічно несприятливих 

регіонів Прикарпаття. Особливості рентгендіагностики при 

захворюваннях тканин пародонту. 

2 год. 

5.  Інноваційні методи діагностики та лікування доброякісних та 

злоякісних утворень на СОРП.  

2 год. 

6.  Функціональна посмішка. 2 год. 

7.  Особливості застосування кореневих матеріалів для обтурації 

каналів. Поняття апексогенез, апексіфікація. Засоби та методи 

обробки кореневих каналів, їх обтурація. 

2 год. 

8.  Контроль якості реставрації твердих тканин зубів. 2 год. 

9.  Кофердам і його застосування при реставраційних і 

ендодонтичних маніпуляціях. 

2 год. 

10.  Озонотерапія в стоматологічній практиці 2 год. 

11.  Різновиди вірусних захворювань. Особливості діагностики та 

профілактики. 

2 год. 

12.  Особливості стоматологічного прийому ВІЛ-інфікованих та 

хворих на СНІД. 

2 год. 

13.  Основні принципи обстеження та прийому хворих із 

обтяженим алергологічним анамнезом. 

2 год. 

14.  Зв’язок соматичної патології із афтозними ураженнями СОРП 2 год. 

15.  Диференційна діагностика ерозивно-виразкових уражень 

СОРП. 

2 год. 
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16.  Загальна симптоматика інфекційного мононуклеозу, прояви у 

ротовій порожнині. Тактика лікаря-стоматолога. 

2 год. 

17.  Фізіотерапевтичне лікування захворювань тканин пародонту. 2 год. 

18.  Шинування зубів скловолокном при лікуванні захворювань 

тканин пародонта. 

2 год. 

 Всього 36 год. 

Модуль 2.“Дитяча стоматологія” 

1.  Особливості обстеження дітей у стоматолога. Алгоритм 

обстеження. 

2 год. 

2.  Медикаментозні та немедикаментозні засоби і методи 

профілактики карієсу та захворювань пародонту у дітей. 

2 год. 

3.  Особливості ендодонтичного лікування при ускладненому 

карієсі у дітей залежно від стадії формування кореня. 

Апексогенез. Апексфікація. 

2 год. 

4.  Вибір матеріалів для заповнення кореневих каналів у дітей у 

різні вікові періоди. 

2 год. 

5.  Захворювання тканин пародонту та системні захворювання: 

взаємний вплив та ризик. 

2 год. 

6.  Міогімнастика у профілактиці зубо-щелепних аномалій та 

деформацій. 

2 год. 

7.  Розробка профілактичних програм у дітей із соматичною 

патологією. 

2 год. 

8.  Проблеми дифдіагностики вірусних захворювань СОРП у 

дітей. 

2 год. 

 Всього  16 год. 

Модуль 3. “Ортопедична стоматологія та ортодонтія” 

1.  Роль анатомо-фізіологічних особливостей зубощелепної 

системи при плануванні та виготовленні ортопедичних 

конструкцій.  

2 год. 

2.  Теоретичні та практичні проблеми матеріалознавства. Проблеми 

алергій, біосумісності при використанні базисних матеріалів у 

клініці ортопедичної стоматології, шляхи вирішення. 

2 год. 

3.  Сучасні методи діагностики захворювань зубощелепної 

системи в ортопедичній стоматології. 

2 год. 

4.  Комп’ютерний контроль стану та нормалізації оклюзії за 

допомогою апарату Tscan Nowus. 

2 год. 
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5.  Особливості ортопедичного лікування із використанням 

мікропротезів, штучних коронок.  

2 год. 

6.  Позитивні та негативні аспекти в ортопедичному лікуванні 

часткових дефектів зубних рядів незнімними мостоподібними 

конструкціями. 

2 год. 

7.  Цифрові технології в ортопедичній стоматології. 2 год. 

8.  Проблеми надання ортопедичної допомоги хворим із 

захворюваннями тканин пародонту на тлі соматичної патології, 

у разі впливу несприятливих екологічних чинників. 

2 год. 

9.  Підготовка та ортопедичне лікування в разі часткової втрати 

зубів, ускладненої деформацією зубних рядів. 

2 год. 

10.  Актуальні проблеми знімного ортопедичного лікування, роль і 

місце. Шляхи розвитку. Використання сучасних технологій 

планування та ортопедичного лікування. 

2 год. 

11.  Імплантологічні аспекти виготовлення ортопедичних 

конструкцій. 

2 год. 

12.  Аналіз, діагностика та планування ортодонтичного лікування 

на основі даних ортопантомограм та комп’ютерної томографії 

2 год. 

13.  Концепції ретенції. Протоколи ретенції. 2 год. 

14.  Незнімні ортодонтичні конструкції. 2 год. 

 Всього  28 год. 

Модуль 4.“Хірургічна стоматологія” 

1.  Хірургічні етапи проведення дентальної імплантації.  2 год. 

2.  Види і біомеханіка дентальних імплантів. 2 год. 

3.  Медикаментозні засоби для профілактики ранньої та пізньої 

токсичної реакції після проведення анестезії  

2 год. 

4.  Актуальні проблеми надання екстреної медичної допомоги при 

невідкладних станах у стоматології. 

2 год. 

5.  Методика проведення синус-пластики та реабілітація хворих. 2 год. 

6.  Новітні методи діагностики новоутворень ЩЛД. 2 год. 

7.  Соціальне та медичне значення проблеми злоякісних утворень 

м’яких тканин та кісток ЩЛД. 

2 год. 

 Всього  14 год. 
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5.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи 

«Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» 

 

№ Теми самостійної роботи 

 

К-ть год. 

Модуль 1.“Терапевтична стоматологія” 

1.  Особливості стоматологічного прийому пацієнтів в умовах 

пандемії 

2 год. 

2.  Стоматологічні матеріали для реставрації зубів – одного з 

напрямків естетичної стоматології 

2 год. 

3.  Особливості препарування та лікування карієсу зубів та з 

урахуванням вимог до  використання сучасних технологій та 

нових матеріалів 

2 год. 

4.  Рентгендіагностика при захворюваннях тканин пародонту. 2 год. 

5.  Інноваційні методи діагностики та лікування доброякісних та 

злоякісних утворень на СОРП. 

2 год. 

6.  Особливості застосування кореневих матеріалів для обтурації 

каналів. Поняття апексогенез, апексіфікація. Засоби та методи 

обробки кореневих каналів, їх обтурація. 

2 год. 

 Всього  12 год. 

Модуль 2.“Дитяча стоматологія” 

1.  Особливості обстеження дітей у стоматолога. Алгоритм 

обстеження. 

2 год. 

2.  Медикаментозні та немедикаментозні засоби і методи 

профілактики карієсу та захворювань пародонту у дітей. 

2 год. 

3.  Особливості ендодонтичного лікування при ускладненому 

карієсі у дітей залежно від стадії формування кореня. 

Апексогенез. Апексфікація. 

2 год. 

4.  Вибір матеріалів для заповнення кореневих каналів у дітей у 

різні вікові періоди. 

2 год. 

5.  Захворювання тканин пародонту та системні захворювання: 

взаємний вплив та ризик. 

2 год. 

6.  Міогімнастика у профілактиці зубо-щелепних аномалій та 

деформацій. 

2 год. 
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 Всього 

  

12 год. 

Модуль 3. «Ортопедична стоматологія та ортодонтія » 

1.  Роль анатомо-фізіологічних особливостей зубощелепної 

системи при плануванні та виготовленні ортопедичних 

конструкцій.  

2 год. 

2.  Теоретичні та практичні проблеми матеріалознавства. Проблеми 

алергій, біосумісності при використанні базисних матеріалів у 

клініці ортопедичної стоматології, шляхи вирішення. 

2 год. 

3.  Сучасні методи діагностики захворювань зубощелепної 

системи в ортопедичній стоматології. 

2 год. 

4.  Комп’ютерний контроль стану та нормалізації оклюзії за 

допомогою апарату Tscan Nowus. 

2 год. 

5.  Особливості ортопедичного лікування із використанням 

мікропротезів, штучних коронок.  

2 год. 

6.  Позитивні та негативні аспекти в ортопедичному лікуванні 

часткових дефектів зубних рядів незнімними мостоподібними 

конструкціями. 

2 год. 

7.  Цифрові технології в ортопедичній стоматології. 2 год. 

8.  Проблеми надання ортопедичної допомоги хворим із 

захворюваннями тканин пародонту на тлі соматичної патології, 

у разі впливу несприятливих екологічних чинників. 

2 год. 

9.  Підготовка та ортопедичне лікування в разі часткової втрати 

зубів, ускладненої деформацією зубних рядів. 

2 год. 

10.  Актуальні проблеми знімного ортопедичного лікування, роль і 

місце. Шляхи розвитку. Використання сучасних технологій 

планування та ортопедичного лікування. 

2 год. 

11.  Імплантологічні аспекти виготовлення ортопедичних 

конструкцій. 

2 год. 

12.  Аналіз, діагностика та планування ортодонтичного лікування на 

основі даних ортопантомограм та комп’ютерної томографії 

2 год. 

 Всього  24 год. 

Модуль 4.“Хірургічна стоматологія” 

1.  Хірургічні етапи проведення дентальної імплантації.  2 год. 

2.  Види і біомеханіка дентальних імплантів. 2 год. 
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3.  Медикаментозні засоби для профілактики ранньої та пізньої 

токсичної реакції після проведення анестезії  

2 год. 

4.  Актуальні проблеми надання екстреної медичної допомоги при 

невідкладних станах у стоматології. 

2 год. 

5.  Методика проведення синус-пластики та реабілітація хворих. 2 год. 

6.  Новітні методи діагностики новоутворень ЩЛД. 4 год. 

 Всього   12 год. 

 Підсумковий модульний контроль  6 год. 
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5.3. Методи навчання 

Методи навчання обов’язкового циклу «Теоретичні та практичні 

проблеми сучасної стоматології» дозволяють здобувачам оволодіти аналітико-

діагностичними, предметно-спеціальними, інформаційно-комунікаційними та 

соціально-психологічними компетентностями. Вони включають:  

- за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні, 

наочні, практичні; 

- за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; 

- за метою і завданнями – методи оволодіння новими знаннями, формування 

вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; методи усного 

викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи з 

осмисленням й засвоєнням нового матеріалу із застосування знань на практиці 

та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; 

- з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання – методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й 

мотивація навчання, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, 

самокорекції та взаємокорекції; 

- дистанційні технології – використання хмарного додатку Teams 

ліцензійного пакету Microsoft Office чи застосування програми для 

адміністрування опитування Google Forms яка входить в офісний набір Google 

Drive. 

Навчальний процес здійснюється із використанням традиційних та 

інноваційних методів навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

позааудиторна індивідуальна робота. Всі лекційні заняття проводяться із 

використанням  мультимедійних презентацій та розкривають основні 

теоритично-методологічні питання курсу. 

Практичні заняття спрямовані на отримання удосконалених знань та 



 

Сторінка 20 з 31 

Силабус навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» підготовки 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія»  

Редакція 2020 

 

відпрацювання алгоритмів виконання практичних навичок. На практичних 

заняттях здобувачі опановують уміння спілкуватися з хворими, ставити 

клінічний діагноз, проводити діагностику, використовувати сучасні методи 

діагностики та лікування як на фантомах, так і безпосередньо при роботі з 

хворими.  

На практичних заняттях здобувачі мають можливість презентувати 

результати виконання індивідуальної роботи у формі мультимедійної 

презентації з активним обговоренням у групі, знання і вміння набуті у 

неформальній та формальній освіті. 

Під час курсу використовуються такі види самостійної роботи: доповіді та 

участь в обговоренні окремих тем курсу; участь у спільному аналізі з 

обговоренням проблем та окремих випадків з медичної практики на заняттях; 

підготовка до участі та участь у конференціях; робота в навчально-практичних 

центрах. 

 

5.4. Система оцінювання 

5.4.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Робоча програма з підготовки здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» з дисципліни «Теоретичні та 

практичні проблеми сучасної стоматології» складена на основі Закону України 

«Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 

р. № 261 «Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». 

Програма з дисципліни (180 годин) передбачає лекцій 20 годин, 

практичних занять 100 годин та 60 годин самостійної роботи здобувача. 

Наприкінці курсу здобувач складає підсумковий модульний контроль. 

Формами навчальних занять з дисципліни «Стоматологія» є: лекції, 

практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота здобувачів, 



 

Сторінка 21 з 31 

Силабус навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» підготовки 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія»  

Редакція 2020 

 

здобувачів. 

Види навчальних занять: 

- лекції; 

- практичні заняття; 

- самостійна робота здобувачів у навчально-практичних центрах 

«Стоматологія». 

Лекції розкривають основні теоретико-методологічні питання курсу. 

Практичні заняття передбачають оволодіння здобувачами навичками 

аналізу, диференційного підходу та вирішення клінічних ситуацій у практичній 

діяльності лікаря. 

Самостійна робота здобувачів оцінюється на практичних заняттях та на 

підсумковому модульному контролі. Під час курсу використовуються такі види 

самостійної роботи: доповіді та участь в обговоренні окремих тем курсу; участь 

у спільному аналізі та обговоренні проблем та окремих випадків з медичної 

практики; підготовка до участі та участь у конференціях, майстер-класах. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється здобувачам при засвоєнні 

матеріалу – 200 балів, в тому числі за поточну діяльність – 120 балів, за 

результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач 

набрав не менше 50 балів. 

Критерії оцінювання поточного контролю рівня знань 

До підсумкового модульного контролю допускається здобувач, який 

виконав всі види робіт, передбачених навчальною програмою та при вивченні 

розділів. 

На практичних заняттях здобувачів оцінюють в 0, 1, 2, 3 бали. 

Оцінювання самостійної роботи: 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в темі поряд 

з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 
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відповідному аудиторному занятті, а також на підсумковому модульному 

контролі. 

Оцінка успішності здійснюється відповідно до результатів роботи 

здобувача протягом курсу, з урахуванням виступів на конференціях. 

 

5.4.2. Підсумковий модульний контроль знань, його форми та 

оцінювання 

 

Підсумковий модульний контроль проводиться в кінці циклу: а) практична 

частина заключної атестації (оцінка діяльності при курації хворих); б) тестування 

на комп’ютері (40 тестів); в) усна співбесіда по питаннях до заключної атестації. 

Кожному здобувачу слід розв’язати 40 тестів. Кожна правильна відповідь 

– 1 бал. Максимальна кількість балів за тестові завдання – 40 балів. 

При здачі практичних навиків кожен здобувач повинен виконати 5 

практичних навиків. Максимальний бал за правильно виконаний практичний 

навик – 5 балів, тому при відмінному виконанні здобувачем всіх практичних 

навиків, він отримує 25 балів. 

Критерії оцінювання практичних навиків: 

5 – здобувач правильно зібрав скарги пацієнта, анамнез хвороби, життя, 

повністю володіє методами обстеження об’єктивними, в тому числі сучасними - 

інноваційними. Здобувач правильно сформулював діагноз, провів диф. 

діагностику, вірно склав план лікування даного пацієнта. Здобувач правильно 

заповнив амбулаторну картку, підібрав інструментарій та матеріали для 

проведення практичного навику. Впевнено, якісно провів дану маніпуляцію, 

надав рекомендації, при необхідності взяв на диспансерний облік. 

4 – здобувач правильно зібрав скарги пацієнта, анамнез хвороби, життя, 

повністю володіє методами обстеження об’єктивними і суб’єктивними. Здобувач 

правильно сформулював діагноз, провів диф. діагностику, вірно склав план 

лікування даного пацієнта. Здобувач правильно заповнив амбулаторну картку, 
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підібрав інструментарій та матеріали для проведення практичного навику. 

Впевнено, якісно провів дану маніпуляцію, надав рекомендації. Проте, не зміг 

чітко визначити, чи пацієнт з даним діагнозом повинен бути на диспансерному 

обліку. 

3 – здобувач правильно зібрав скарги пацієнта, анамнез хвороби, життя, 

повністю володіє методами обстеження об’єктивними і суб’єктивними. Здобувач 

правильно сформулював діагноз, провів диференційну діагностику, допустив 

помилки при складанні плану лікування даного пацієнта.  Здобувач правильно 

заповнив амбулаторну картку, підібрав інструментарій та матеріали для 

проведення практичного навику. Провів дану маніпуляцію. Проте, не надав 

рекомендації для подальшого лікування.  

2 – здобувач правильно зібрав скарги пацієнта, анамнез хвороби, життя, 

повністю володіє методами обстеження об’єктивними і суб’єктивними. Здобувач 

правильно сформулював діагноз, однак не зміг провести диф. діагностику в 

повному обсязі. Здобувач правильно заповнив амбулаторну картку, підібрав 

інструментарій та матеріали для проведення практичного навику. 

1 – здобувач зібрав скарги пацієнта, анамнез хвороби, життя, володіє 

методами обстеження об’єктивними і суб’єктивними. Виникли труднощі у 

постановці діагнозу і проведення диф. діагностики. 

0 – здобувач не володіє матеріалом. 

Під час усного опитування здобувач повинен відповісти на 5 запитань, 

кожне з яких оцінюється у 3 бали. Максимальна кількість балів за усне 

опитування – 15. 

Критерії оцінювання усного опитування: 

3 – відповідь здобувача відповідає вимогам вищої школи. Здобувач 

глибоко і досконало засвоїв програмний  матеріал, логічно його викладає, при 

цьому не відчуває труднощів з відповідями на додаткові питання. 
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2 – здобувач має знання основного матеріалу, володіє термінологією, проте 

виникають труднощі з відповідями на додаткові запитання. 

1 – здобувач поверхнево засвоїв основний матеріал. Відповідь на питання 

не послідовна, не логічна. На додаткові питання не відповідає. 

0 – здобувач не володіє матеріалом. 

Визначення кількості балів, яку здобувач набрав з дисципліни. 

Кількість балів, яку здобувач набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 

ділиться на кількість модулів дисципліни). 

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ECTS 

та за чотирибальною (традиційною) шкалою 

 

Оцінка 

в балах 

Оцінка  

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

180-200 5 (відмінно) А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок) 

160-179 

4 (добре) 

B 

Дуже добре 

(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

140-159 С 

Добре 

(в цілому правильне 

виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

130-139 

3 (задовільно) 

D 

Задовільно 

(непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

120-129 E 

Достатньо 

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

100-119 

2 (незадовільно) 

FX 

Незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

1-99 F 

Незадовільно 

(з обов'язковим повторним 

курсом) 
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Форми індивідуальної роботи: 

- участь із доповідями в науково-практичних конференціях: 

- доповідь – 4 бали. 

- участь у тематичних тренінгах, майстер-класах, стажуваннях із 

отриманням сертифіката учасника: 

- 1 участь – 4 бали. 

- участь у  стажуваннях понад 7 годин із отриманням сертифіката учасника: 

- 1 участь – 4 бали. 
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6. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Нормативні документи ІФНМУ щодо організації освітнього процесу 

Статут ІФНМУ 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Statut_IFNMU_20

19.pdf 

Правила внутрішнього трудового розпорядку 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_roz

por_IFNMU.pdf 

Положення про процедуру розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) 

студентів Івано-Франківського національного медичного університету 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Polozhennia_pro_r

ozhliad_zvernen_studentiv.pdf 

Викладання обов’язкового циклу «Теоретичні та практичні проблеми 

сучасної стоматології» здійснюється відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Івано-Франківському національному медичному 

університеті», «Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук в ІФНМУ», 

«Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього 

процесу Івано-Франківського національного медичного університету». 

Націлена на поглиблення теоретичних знань, а також вдосконалення і 

закріплення практичних умінь і навичок, необхідних для розв’язання складних 

задач і проблем у процесі подальшої професійної діяльності майбутніх докторів 

філософії спеціальності 221 Стоматологія  сприяє розвитку соціальних навичок.  

Дисципліна включає лекції, практичні заняття, самостійну та 

індивідуально-дослідницьку роботу здобувачів. На практичному занятті 

викладач проводить тестування вхідного та заключного рівня знань, організовує 

детальний розгляд окремих теоретичних питань навчальної дисципліни і формує 

вміння та навички їх практичного застосування, шляхом виконання практичних 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Statut_IFNMU_2019.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Statut_IFNMU_2019.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_rozpor_IFNMU.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_rozpor_IFNMU.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Polozhennia_pro_rozhliad_zvernen_studentiv.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Polozhennia_pro_rozhliad_zvernen_studentiv.pdf
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завдань. Для проведення практичних занять колективом кафедри створено 

методичні розробки для викладачів і методичні вказівки для здобувачів. 

Самостійна робота здобувачів – основний спосіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.  

Для проведення практичних занять та самостійної роботи широко залучені 

навчально-практичні центри, які наповнені сучасним обладнанням для 

діагностики та лікування стоматологічних захворювань:   

№ 30 (кабінет «Комп’ютерна діагностика»), №33 (кабінет Функціональна 

діагностика), №20А (зала для післядипломної підготовки за фахом 

«Стоматологія ортопедична»), №5 (кабінет «Імплантологія), №18 (кабінет 

«Ендодонтичне лікування зубів»), кабінет «Естетична стоматологія», НПЦ 

клініко-лабораторних досліджень. Із метою оптимізації роботи здобувачів 

заняття проводиться згідно розробленого на кафедрі графіка.   

Загальна максимальна сума балів, яка присвоюється за навчальну 

дисципліну «Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» 

становить 200 балів, в тому числі за поточну діяльність – 120 балів, за 

результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач 

набрав не менше 50 балів. 

До підсумкового модульного контролю допускається здобувач, який 

виконав всі види робіт, передбачених навчальною програмою та при вивченні 

розділів набрав не менше 54 балів. 

Відвідування занять є обов’язковим. Пропущені через хворобу заняття 

мають бути відпрацьовані упродовж 1 місяця в індивідуальному порядку з 

наданням довідки про хворобу. Пропущені заняття з неповажних причин повинні 

бути відпрацьовані впродовж 2 тижнів із наданням довідки-дозволу з відділу 

аспірантури та докторантури на відпрацювання. Пропущені заняття з поважних 

причин (участь у конференції, олімпіаді, змаганнях тощо) слід відпрацювати 



 

Сторінка 28 з 31 

Силабус навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології» підготовки 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія»  

Редакція 2020 

 

впродовж 2 тижнів з наданням довідки-дозволу відділу аспірантури та 

докторантури.  

Відпрацювання лекцій проводиться у викладача, який читав лекцію, 

кожен день тижня після 14.00. По поважній причині – має бути наявний план 

лекції і написана лекція згідно плану. По неповажній причині – має бути наявний 

план лекції, написана лекція згідно плану, а також викладач проводить 

опитування по лекції. Умови та тривалість відпрацювання лекційного заняття 

обумовлюються лектором. 

Відпрацювання практичних занять відбуваються на кафедрі 

стоматології ПО кожної п’ятниці з 14:00-15:00 у викладача, шляхом усного 

опитування чи перевірки тестових завдань із пропущеної теми.  

Здобувач отримує залік лише за умови відпрацювання практичних занять 

та лекцій і отримання мінімального балу. 

Здобувач повинен уникати будь-яких порушень академічної 

доброчесності: шахрайство, плагіат та інші.  

Недопустимими є запізнення на заняття та пропуски без поважних причин; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час опитування чи виконання тестових завдань (якщо це не 

передбачено умовами завдання), плагіат. Списування під час роботи заборонено 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

використовуються лише при он-лайн тестуванні. Заохочується активність, 

ініціативність, творчий підхід. 
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7. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

7.1. Основна 

1. Ортопедична стоматологія. Національний підручник: за ред проф. 

Рожка М.М.,  проф. Неспрядька В.П. 2020 Підручник / М.М. Рожко, В.П. 

Неспрядько, І.В. Палійчук та ін.: за ред М.М.Рожка, В.П. Неспрядька. – К. ВСВ 

«Медицина», 2020. – 720с. Рожко М.М., Неспрядько В.П., Палійчук І.В., 

Дмитришин Т.М., Лабунець В.А., Парасюк Г.З., Вербовська Р.І., Штурмак В.М. 

2. Періодонтологія і захворювання слизової оболонки рота: in 2 

volumes:  підруч. для мед. ун-тів, інст., акад. / Борисенко А.В., Линовицька Л.В., 

Несин О.Ф. та ін.; за ред. А.В. Борисенка, 2018.  624 с. 

3. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології: навч. посіб. 

для мед. ун-тів, інст., акад. 2-ге вид. Рекомендовано Вченою радою НМАПО ім. 

П.Л. Шупика / Мазур І.П., Хайтович М.В., Голопихо Л.І., 2019. 376 с. 

4. Невідкладні стани у стоматологічній практиці: навч. посіб. для мед. 

ун-тів, інст., акад. стоматологіч. профілю. 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОН 

та МОЗ / Скрипник І.М., Скрипников П.М. та ін., 2017. 224 с.  

5. Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підруч. 

для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, 

Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка, 2017. 664 с. 

6. Стоматологія: у 2-х кн. Кн. 2: підруч. для мед. ун-тів, інст., акад. 2-ге 

вид. Затверджено МОЗ / за ред. М.М. Рожка, 2018. 992 с. 

7.  Судова медицина. Медичне законодавство: у 2-х кн. Кн. 1: Судова 

медицина: підруч. для мед. ун-тів, інст., акад. 5-те вид. Затверджено МОН / за 

ред. Б.В. Михайличенка, 2018. 448 с.  

8. Стоматологія: підручник:  У 2 кн. – Кн. 1./ М.М.Рожко, З.Б.Попович, 

В.Д.Куроєдова та ін.; за ред. проф. М.М. Рожка. – К.:ВСВ «Медицина», –

2013. – 872 с. 
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9. Терапевтична стоматологія: у 4-х т. Т. 3: Захворювання пародонта: 

підруч. для мед. ун-тів, інст., акад. 2-ге вид., перероб. і доп. Допущено МОЗ / 

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В, 2018. 624 с. 

7.2. Додаткова  

1. Кириленко І.І., Палійчук І.В., Рожко М.М. Захворювання слизової 

оболонки ротової порожнини: навчальний посібник, Київ, 2016. 352 с. 

2. Купновицька І.Г., Кононенко Ю.Г., Нейко Н.В., Рожко М.М. Невідкладні 

стани на амбулаторному прийомі у стоматолога: навчальний посібник / за ред. 

Кононенка Ю.Г., Купновицької І.Г., Вінниця, 2017. 288 с.  

3. Тимофєєв О.О. Щелепно-лицева хірургія. 2-ге видання, Київ, 2017. 752 с.  

4. Оперативна хірургія. Топографічна анатомія голови та шиї / за ред. проф. 

В.І. Півторака, О.М. Проніної, Вінниця, 2016. 312 с. 

5. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології. / І.П. Мазур, М.В. 

Хайтович, Л.І. Голошко, Київ, 2018. 363 с. 

6. Неврологія з нейросоматикою / за ред. Л.І. Соколової, Т.І. Ілляш, Київ, 

2018. 128 с. 

7.3. Інформаційні ресурси 

1. https://ifnmu.sharepoint.com/KSPO/SitePages/  

2. https://www.atosmedical.com/product/therabite-jaw-motion-rehabilitation-

system/  

3. Національна наукова медична бібліотека України: 

http://www.library.gov.ua/ 

4. Бібліотека ІФНМУ: https://www.ifnmu.edu.ua/uk/biblioteka-holovna 

5. Архів журналу «Галицький лікарський вісник» 

https://ifnmujournal.com/gmj/issue/archive   

6. Англомовна текстова база даних медичних та біологічних 

публікацій:http://www.pubmed.com 
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7. Англомовний веб-ресурс для лікарів та інших професіоналів охорони 

здоров’я: https://emedicine.medscape.com/pulmology 

8. Електронний ресурс http://dental-ss.org.ua/  

9. Електронний ресурс [http://stomatbook.blogspot.com/p/blog-page_14.html] 

10. Електронний ресурс [http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/ 1181309066- 

11. terapevticheskaya-stomatologiya-uchebnik.html] 

12. testcentr.org.ua 

13. BooksMed.com 

14. https://www.factor2.com/ 
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