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Додаток А   (обов’язковий) 

 

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого 

медичного закладу за фахом “Стоматологія”. 

Зміст 

виробни

чої 

функції 

Назва типової 

задачі 

діяльності 

Шифр 

типової 

задачі 

діяльності 

Зміст уміння 
 

Шифр уміння 

1 2 3 4 5 

 

Проектна 

 

Встановлення 

попереднього 

клінічного 

діагнозу 

стоматологічного 

захворювання 

 

1.ПФ.Д .01 

В умовах стаціонару, поліклініки, стоматологічного кабінету, 

амбулаторії, навчально-виховних, оздоровчих закладів для дітей та 

підлітків, в оздоровчих закладах для різних верств населення, на 

виробництві або вдома у хворого: 

 За стандартними методиками, використовуючи попередні дані 

анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення вміти виділити та 

зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 

1). 

 Шляхом співставлення зі стандартами, використовуючи 

попередні дані анамнезу хворого та дані огляду хворого, на основі 

провідного клінічного симптому або синдрому, використовуючи 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, поставити найбільш вірогідний нозологічний або 

синдромний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 

2.1). 

В умовах лікувальної установи: 

  на підставі найбільш вірогідного або синдромного діагнозу, за 

стандартними схемами, використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого 

на  стоматологічні захворювання (за списками 2, 2.1). 

 

 

 

 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.

01-45 

 

 

 

 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.

01-83, 01-16 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. 

01-83, 01-16 
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 використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, 

дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, 

знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, за певним алгоритмом, здійснювати диференціальну 

діагностику стоматологічних захворювань (за списками 2, 2.1). 

 використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, 

дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, 

висновки диференціальної діагностики, знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу 

поставити попередній клінічний діагноз стоматологічного 

захворювання (за списками 2, 2.1). 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. 

01-83, 01-16 

 

 

 

 

1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. 

01-83, 01-16 

 

 Встановлення 

остаточного 

клінічного 

діагнозу основних 

стоматологічних 

захворювань 

 

1.ПФ.Д .02 

В умовах лікувальної установи, на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу під 

контролем лікаря-керівника поставити остаточний клінічний діагноз 

(за списком 2.1). 

 

1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06.

01-16 

  

  

Діагностування 

невідкладних 

станів  

 

1.ПФ.Е.03 

За будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), 

у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, в умовах 

нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні 

методики огляду та дані можливого анамнезу, знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та 

оцінки стану людини поставити діагноз (за списком 3). 

 

1.ПФ.Е.03.ПР.Р.07.

01-19 

 

 

Організаці

йна 

 

Планування 

заходів 

профілактики 

стоматологічних 

захворювань 

серед населення  

 

2.ПФ.С.01 

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, 

оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для 

різних верств населення, на виробництві, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, серед 

закріпленого контингенту населення: 

 формувати диспансерні групи хворих на стоматологічні 

захворювання; 

 

 

 

 

 

 

 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.01 
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 формувати групи здорових людей, що підлягають диспансерному 

нагляду стоматолога (діти, підлітки, вагітні, представники професій, 

що мають проходити обов’язковий диспансерний огляд); 

 призначати індивідуальні терміни диспансеризації у стоматолога.  

В умовах лікувальної установи на підставі результатів 

епідеміологічного аналізу, використовуючи існуючі методи 

профілактики, планувати заходи для запобігання розповсюджування 

стоматологічних захворювань. 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.02 

 

 

2.ПФ.С.01.ЗР.О.03 

 

2.ПФ.С.01.ЗП.О.04. 

 Проведення 

заходів 

профілактики 

стоматологічних 

захворювань 

серед населення 

 

2.ПФ.С.02 

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, 

оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для 

різних верств населення, на виробництві, використовуючи 

статистичні та лабораторні методи, здійснювати епідеміологічний 

аналіз стоматологічної захворюваності населення, виявляючи: 

 групи ризику; 

 території ризику; 

 фактори ризику. . 

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, 

оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для 

різних верств населення, на виробництві, використовуючи дані 

епідеміологічного аналізу стоматологічної захворюваності 

населення, проводити заходи профілактики стоматологічних 

захворювань:   

 масової і індивідуальної; 

 загальної і локальної; 

 медикаментозної і немедикаментозної. 

 

 

 

 

 

2.ПФ.С.02.ПР.О.05. 

2.ПФ.С.02.ПР.О.06 

2.ПФ.С.02.ПР.О.07 

 

 

 

 

 

 

2.ПФ.С.02.ПП.О.08 

2.ПФ.С.02.ПП.О.09 

2.ПФ.С.02.ПП.О.10 

 Організація 

проведення 

лікувально-

евакуаційних 

заходів 

 

2.ПФ.С.03 

В умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час 

розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої 

системи лікувально-евакуаційного забезпечення, організовувати 

проведення лікувально-евакуаційних заходів серед: 

 населення; 

 військовослужбовців. 

 

 

 

 

2.ПФ.С.03.ПР.О.11 

2.ПФ.С.03.ПР.О.12 

 

Виконавсь

ка 

 

Збирання 

інформації про 

пацієнта 

 

3.ПФ.С.01 

За умов стоматологічного кабінету , амбулаторії, стаціонару або 

вдома у хворого, використовуючи результати співбесіди з пацієнтом, 

за стандартною схемою опитування хворого збирати дані про його 

скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в тому числі професійний 

 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 
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анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем. 

За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта 

та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за 

певними алгоритмами: 

 збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, 

конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, 

підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, 

щитовидної залози); 

 оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта; 

 ретельно обстежувати стан органів щелепно-лицевої ділянки. 

 

 

 

 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 

 

 

 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.03 

3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 

 Оцінювання 

результатів 

лабораторних 

досліджень  

 

3.ПФ.Д.02 

В умовах лікувальної установи або вдома у хворого, 

застосовуючи стандартну процедуру, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, на підставі результатів лабораторних 

та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо 

діагнозу (за списком 4). 

 

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.05.

01-09 

… 

  

Визначення 

характеру 

лікування 

захворювань  

 

3.ПФ.С.03 

В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього або 

остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати 

характер лікування (консервативне, оперативне, комбіноване) 

стоматологічного захворювання (за списками 2 та 2.1). 

 

3.ПФ.С.03.ЗР.Р.06. 

01-83, 01-16 

 

 Визначення 

принципів 

лікування 

захворювань 

 

3.ПФ.С.04 

В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього або 

остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати 

принципи лікування стоматологічного захворювання (за списками 2 

та 2.1). 

 

3.ПФ.С.04.ЗР.Р.07. 

01-83, 01-16 

 

 Визначення 

необхідного 

режиму праці та 

відпочинку при 

 

3.ПФ.С.05 

В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього або 

остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

 

3.ПФ.С.05.ЗР.Р.08.0

1-83, 01-16 
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лікуванні 

захворювань 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати 

необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

стоматологічного захворювання (за списками 2 та 2.1). 

 Визначення 

необхідної дієти 

при лікуванні 

захворювань 

 

3.ПФ.С.06 

В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього або 

остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати 

необхідну дієту при лікуванні стоматологічного захворювання (за 

списками 2 та 2.1). 

 

3.ПФ.С.06.ЗР.Р.09.0

1-83, 01-16 

 

 Визначення 

тактики ведення 

стоматологічного 

хворого при 

соматичній 

патології 

 

3.ПФ.С.07 

В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи 

та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами визначати тактику ведення 

стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 2.2). 

 

3.ПФ.С.07.ПР.Р.10.

01-24 

 

  

Виконання 

медичних 

маніпуляцій  

 

3.ПФ.С.08 

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, 

оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для 

різних верств населення, на виробництві на підставі попереднього 

та/або остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та 

використовуючи стандартні методики: 

 виконувати медичні маніпуляції (за списком 5); 

 

 виконувати стоматологічні маніпуляції (за списком 5.1).  

 

 

 

 

 

 

 

3.ПФ.С.08.ПП.Н.11

.01-10 

3.ПФ.С.08.ПП.Н.12

.01-43 

 Проведення 

лікування 

основних 

стоматологічних 

захворювань  

3.ПФ.С.09 В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, 

оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для 

різних верств населення, на виробництві та на етапах медичної 

евакуації, у т.ч. при воєнному стані, на підставі остаточного 

клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи 

 

3.ПФ.С.09.ПП.Р.13.

01-16 
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та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами, виконуючи стоматологічні 

маніпуляції, під контролем лікаря-керівника проводити лікування 

основних стоматологічних захворювань (за списком 2.1). 

 Визначення 

тактики надання 

екстреної 

медичної 

допомоги  

 

3.ПФ.С.10 

За будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на 

підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу за 

допомогою стандартних схем визначити тактику надання екстреної 

медичної допомоги (за списком 3). 

 

3.ПФ.С.10.ПР.Н.14.

01-19 

 

  

Надання екстреної 

медичної 

допомоги  

 

3.ПФ.С.11 

За будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на 

підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу 

згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні схеми, 

надавати екстрену медичну допомогу (за списком 3). 

 

3.ПФ.С.11.ПП.Н.15

.01-19 

 

 Визначення 

тактики ведення 

контингенту осіб, 

що підлягають 

диспансерному 

нагляду 

 

3.ПФ.С.12 

В лікувальній установі або вдома у хворого на підставі отриманих 

даних про стан здоров’я пацієнта, за допомогою стандартних схем, 

використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення: 

 визначати тактику обстеження та вторинної профілактики 

хворих, що підлягають диспансерному нагляду; 

 визначати тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду. 

 

 

 

 

 

3.ПФ.С.12.ПР.О.16 

 

3.ПФ.С.12.ПР.О.17 

 

 Оцінювання 

впливу 

навколишнього 

середовища на 

стан здоров’я 

населення 

(індивідуальне, 

сімейне, 

популяційне) 

 

3.ПФ.С.13 

В умовах медичного закладу за стандартними методиками: 

 на підставі даних санітарно-профілактичної установи шляхом 

співставлення з існуючими нормативами та стандартами визначати 

негативні фактори навколишнього середовища; 

 на підставі офіційних даних шляхом співставлення з 

середньостатистичними показниками проаналізувати стан здоров’я 

певного контингенту; 

 на підставі даних про стан навколишнього середовища та стан 

здоров’я певного контингенту визначати наявність зв’язку між ними; 

 

3.ПФ.С.13.ЗР.О.18 

 

 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.19 

 

 

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.20 
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 на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього 

середовища та станом здоров’я певного контингенту розробляти 

профілактичні заходи. 

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.21 

 

 

  

Ведення медичної 

документації 

 

3.ПФ.С.14 

За умов лікувальної установи: 

 використовуючи офіційні облікові документи, за узагальненою 

формою готувати щомісячний звіт про особисту виробничу 

діяльність; 

 використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних 

документів вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення (амбулаторну карту стоматологічного 

хворого, історію хвороби, карту диспансерного нагляду, щоденник 

обліку виконаної роботи, зведену відомість, і т. ін.). 

 

3.ПФ.С.14.ЗП.О.22 

 

 

3.ПФ.С.14.ЗП.О.23 

 Обробка 

державної, 

соціальної та 

медичної 

інформації  

 

3.ПФ.С.15 

За будь-яких обставин з використанням стандартних процедур, 

включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, вміти: 

 визначати джерело та/або місце знаходження потрібної 

інформації в залежності від її типу; 

 отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; 

 обробляти та аналізувати отриману інформацію. 

 

 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.24 

 

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.25 

3.ПФ.С.15.ЗР.Р.26 
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Список 1 ( синдроми та симптоми ) 

1. анемія 

2. асиметрія обличчя 

3. біль в ділянці серця 

4. біль в зубах 

5. біль в животі 

6. біль в м’яких тканинах щелепно-лицевої 

ділянки 

7. біль в кістках обличчя 

8. вкорочення верхньої губи 

9. вкорочення м’якого піднебіння 

10. втрата свідомості 

11. геморагічний синдром 

12. гіперестезія, оскома 

13. головний біль 

14. гугнявість (відкрита, закрита) 

15. деформація кісток лицевого скелету 

16. жовтяниця 

17. задуха та асфіксія 

18. запаморочення 

19. змінений колір зубів 

20. змінений колір шкірних покровів, 

слизової оболонки порожнини рота 

21. зміни міжальвеолярного простору 

22. зруйновані зуби 

23. конвергенція (дивергенція) зубів 

24. лихоманка 

25. лімфаденопатія 

26. макрохейлія 

27. мацерація кутів рота 

28. менінгіальний синдром 

29. набряковий синдром 

30. назубні відкладення 

31. наявність інфільтрату в щелепно-

лицевій ділянці 

32. наявність елементів ураження на шкірі 

та слизовій оболонці порожнини рота 

33. наявність пародонтальної кишені 

34. наявність щілинних дефектів обличчя 

35. обмеження у відкриванні рота 

36. парези, паралічі щелепно-лицевої 

ділянки 

37. порушення пропорцій обличчя 

38. порушення смаку  

39. порушення чутливості щелепно-лицевої 

ділянки 

40. пухлиноподібний утвір в щелепно-

лицевій ділянці 

41. раневий та норицевий хід 

42. рухливість відламків кісток щелепно-

лицевої ділянки 

43.  рухомі зуби 

44. сухість слизової оболонки порожнини 

рота 

45. ціаноз ( дифузний та локальний ) 

 

Список 2 (Стоматологічні захворювання) 

1) терапевтична стоматологія 

А) некаріозні ураження твердих 

тканин зубів 

1. гіперестезія 

2. гіпоплазія емалі 

3. флюороз 

4. ерозія твердих тканин зуба 

5. клиноподібний  дефект 

6. патологічне стирання зубів 

7. некроз твердих тканин зуба 

Б) патологія тканин  пародонта:  

8. пародонтит 

9. пародонтоз 

10. ідіопатичні захворювання пародонту 

В) патологія слизової оболонки 

порожнини рота 

11. виразково-некротичні ураження СОПР 

12. вторинні бактеріальні захворювання 

(дифтерія, туберкульоз, сифіліс) 

13. захворювання СОПР при дерматозах з 

аутоімунним компонентом патогенеза 

(пухирчатка, червоний плескатий  лишай, 

червоний вовчак) 

14. зміни СОПР при алергічних ураженнях 

15. зміни СОПР при інтоксикаціях солями 

важких металів 

16. симптоматичні вірусні захворювання  

(СНІД, грип, ящур, інфекційний 

мононуклеоз) 

17. симптоматичні прояви на СОПР при 

захворюваннях шлунково-кишкового 

тракту (виразкова хвороба, гастрити, 

ентерити, коліти, хронічні гепатити) 

18. симптоматичні прояви на СОПР при 

захворюваннях серцево-судинної системи 

(недостатність кровообігу, есенціальна 

артеріальна гіпертензія) 

19. симптоматичні прояви на СОПР при 

захворюваннях ендокринної системи 

(акромегалія, хвороба та синдром Іценка-

Кушинга, цукровий діабет) 
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20. симптоматичні прояви на СОПР при 

захворюваннях крові (анемії, 

тромбоцитопенічна пурпура, лейкози) 

21. симптоматичні прояви на СОПР при 

гіпо- та авітамінозах  

22. захворювання язика (десквамативний 

глосит, ромбоподібний глосит, 

складчастий язик, волосатий язик) 

23. неврогенні захворювання язика 

(глосодинії, гангліоніти) 

24. хейліти самостійні ( актинічний, 

метеорологічний, контактний 

алергічний, гландулярний  , 

ексфоліативний) 

25. хейліти симптоматичні (екзематозний, 

атопічний)  

Г)  передрак СОПР та червоної 

облямівки губ 

26. облігатні передраки (хвороба Боуена, 

бородавчатий передрак, обмежений 

передраковий гіперкератоз, хейліт 

Манганоті) 

27. факультативні передраки  

2) дитяча стоматологія 

А) патологія зубів  
28. гіпоплазія емалі (системна та локальна) 

29. ендемічний флюороз 

Б) патологія тканин  пародонта:  

30. ідіопатичні захворювання пародонта 

31. пародонтит 

В) патологія слизової оболонки 

порожнини рота 

32. алергічні хвороби СОПР 

33. аномалії та захворювання язика 

34. зміни СОПР при системних 

захворюваннях 

35. зміни СОПР при специфічних хворобах 

36. прояви гострих вірусних та інфекційних 

захворювань на СОПР(дифтерія, вітряна 

віспа, кір, інфекційний мононуклеоз, 

скарлатина) 

37. самостійні та симптоматичні хейліти  

Г) запальні захворювання щелепно-

лицевої ділянки  
38. гайморит 

39. захворювання 

скроневонижньощелепного суглобу 

40. захворювання слинних залоз 

41. лімфаденіт 

42. неодонтогенні запальні 

процеси(фурункули, карбункули, 

бешиха щелепно-лицевої ділянки) 

43. остеомієліт 

44. специфічні запальні процеси 

(туберкульоз, сифіліс, актиномікоз) 

45. флегмони та абсцеси  

Д) травми щелепно-лицевої ділянки 

46. пошкодження лицевих кісток, щелеп 

Е) пухлини та пухлиноподібні 

утвори щелепно-лицевої ділянки 

47. доброякісні пухлини та пухлиноподібні 

утвори м’яких тканин та кісток обличчя 

48. злоякісні пухлини м’яких тканин та 

кісток обличчя 

Ж) вроджені вади розвитку обличчя 

49. незрощення верхньої губи, 

альвеолярного відростку ,  твердого та 

м’якого піднебіння( ізольовані та 

наскрізні) 

50. аномалії прикріплення м’яких тканин 

порожнини рота (вуздечок губ, язика, 

мілке переддвір’я порожнини рота) 

 

3) хірургічна стоматологія 

А) запальні захворювання щелепно-

лицевої ділянки: 

51. глибокі та поверхневі флегмони , 

абсцеси  

52. лімфаденіт 

53. неврит трійчастого нерва, лицевого 

нерва, невралгії 

54. неодонтогенні запальні 

процеси(фурункули, карбункули, 

бешиха щелепно-лицевої ділянки) 

55. одонтогенний гайморит 

56. остеомієліт 

57. захворювання слинних залоз 

58. специфічні запальні процеси 

(туберкульоз, сифіліс, актиномікоз) 

Б) травми щелепно-лицевої ділянки 

59. травми щелеп та лицевих кісток 

60. рани язика та слизової оболонки 

порожнини рота 

61. вогнепальні пошкодження тканин ЩЛД 

62. термічні та хімічні пошкодження 

тканин ЩЛД 

В) захворювання 

скроневонижньощелепного суглобу 

63. анкілози 

64. артрити 

65. артрози 

Г) пухлини та пухлиноподібні 

утвори щелепно-лицевої ділянки 
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66. доброякісні пухлини та пухлиноподібні 

утвори СОПР, м’яких тканин та кісток 

обличчя 

67. злоякісні пухлини СОПР, м’яких тканин 

та кісток обличчя  

Д) вроджені та набуті вади і дефекти 

ЩЛД 

4) ортопедична стоматологія  

68. патологічна зтертість зубів 

69. часткові та повні деформації зубного 

ряду 

70. дисфункції СНЩС 

71. дефекти носа, вуха, орбіт, комбіновані 

дефекти  

5) ортодонтія 

А) аномалії окремих зубів 

72. розмірів 

73. форми 

74. кількості 

Б) аномалії положення зубів 

75. діастеми та треми 

76. скупченість зубів 

77. тортоаномалія  

78. вестибуло-оральне положення зубів 

В) сагітальні аномалії прикусу 

79. прогенія 

80. прогнатія 

Г) вертикальні аномалії прикусу 

81. відкритий 

82. глибокий 

Д) трансверзальні аномалії прикусу 

83. перехресний ( одно- або двосторонній) 

 

Список 2.1 (основні стоматологічні захворювання) 

А) патологія зубів  

1. карієс тимчасових та постійних зубів 

2. захворювання пульпи тимчасових та 

постійних зубів 

3.  періодонтит тимчасових та постійних 

зубів 

4. травматичні ушкодження тимчасових та 

постійних зубів  

Б) патологія тканин пародонта:  

5. гінгівіт 

В) патологія слизової оболонки 

порожнини рота 

6. травматичні ураження  

7. вірусні хвороби СОПР (гострий 

герпетичний стоматит, рецидивуючий 

герпетичний стоматит, оперезуючий 

лишай) 

8. грибкові захворювання СОПР 

Г) запальні захворювання  щелепно-

лицевої ділянки 

9. альвеоліт 

10. перікоронарит 

11. періостит 

Д) травми щелепно-лицевої ділянки 

12. травматичні пошкодження м’яких 

тканин обличчя 

13. гострий та звичний вивих нижньої 

щелепи 

14. неускладнені переломи верхньої та 

нижньої щелеп 

Е) ортопедична патологія 

15. дефекти коронкової частини зубів 

16.  часткова та повна відсутність зубів 

 

2.2. Фізіологічні стани та соматичні захворювання, що потребують особливої 

тактики ведення пацієнта 

А) Фізіологічні стани 

1. вагітність 

Б) Хвороби крові та кровотворних 

органів  

2. анемії 

3. гемофілія.  

4. лейкози 

5. тромбоцитопенічна пурпура 

В) Серцево-судинні захворювання:  

6. артеріальна гіпертензія 

7. ревматизм 

8. інфекційний ендокардит 

9. вади серця 

Г) Психічні порушення:  

10. гострий психоз, в т.ч. алкогольний 

делірій 

11. епілепсія 

Д) Хвороби дихальної системи та 

середостіння 

12. бронхіальна астма 

Ж) Хвороби ендокринної системи:  

13. цукровий діабет 

З) Патології скелетно-м’язової 

системи та сполучної тканини 
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14. системні васкуліти (геморагічний 

васкуліт) 

І) інфекційні і паразитарні хвороби:  

15. ВІЛ-інфекція /СНІД 

16. вірусні  гепатити 

17. дифтерія 

18. правець 

19. сибірка 

20. туберкульоз різної локалізації 

21. холера 

22. чума 

Венеричні захворювання 

23. гонорея 

24. сифіліс 

 

Список 3 (невідкладні стани): 

1. асфіксія ( у тому числі новонароджених) 

2. гіпертонічний криз 

3. гостра дихальна недостатність 

4. гостра серцева недостатність 

5. гостре отруєння 

6. гострий живіт 

7.  електротравма 

8. непритомність 

9.  зовнішні кровотечі 

10.  колапс 

11.  коми 

12.  набряк гортані 

13.  набряк Квінке 

14. опіки та обмороження 

15. судоми 

16.  утоплення 

17.  фізіологічні пологи 

18.  шоки 

19. травма кісток 

 

Список 4 (лабораторні та інструментальні дослідження): 

1. аналіз пунктату новоутворень м’яких тканин і кісток 

2. гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів, слинних залоз, слизових 

оболонок , м’яких тканин 

3. глюкоза крові 

4. загальний аналіз крові 

5.  загальний аналіз сечі 

6. коагулограма 

7. рентгенологічне дослідження черепу, зубощелепного апарату  

8. сіалографія 

9. цитологічне дослідження органів та тканин зубощелепного апарату 

 

Список 5 ( медичні маніпуляції) 

1. виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця 

2. фіксувати язик; 

3. зупиняти  зовнішні  кровотечі ; 

4. здійснювати первинну обробку ран; 

5. промивати шлунок, кишечник; 

6. проводити транспортну іммобілізацію; 

7. проводити ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне 

струминне та крапельне введення); 

8. вимірювати артеріальний тиск; 

9. проводити первинний туалет новонародженого; 

10. визначати групи крові, резус-належність 

 

Список 5.1 ( стоматологічні маніпуляції) 

1. альвеолотомія 

2. ампутація пульпи тимчасових та постійних зубів 

3. вибіркове зішліфування зубів, вирівнювання оклюзійної поверхні, оклюзограма 
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4. виготовлення тимчасових шин та шинування при переломах щелеп 

5. видалення зубних нашарувань 

6. визначення кислотостійкості емалі зубів (ТЕР, КОШРЕ. CRT-тест) 

7. вправлення вивиху нижньої щелепи 

8. герметизація фісур 

9. діагностичне використання барвників 

10. діатермокоагуляція 

11. екстирпація пульпи тимчасових та постійних зубів 

12. електроодонтодіагностика 

13. місцеве знеболювання при лікуванні стоматологічних захворювань різними методами 

(аплікаційне, інфільтраційне, провідникове, інтралігаментарне, інтрапульпарне, 

субперіостальне) 

14. зняття коронок 

15. зупинка кровотеч після видалення зубу 

16. імпрегнація кореневих каналів  

17. імпрегнація твердих тканин тимчасових зубів 

18. інструментальна обробка кореневих каналів тимчасових та постійних зубів 

19. корекція часткових та повних знімних протезів 

20. кюретаж лунки 

21. лігатурне зв’язування зубів 

22. медикаментозна обробка  уражених ділянок  слизової оболонки порожнини рота та 

парадонту 

23. накладання одонтотропних паст 

24. накладання  та видалення тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні карієсу, 

пульпіту, періодонтиту 

25. отримання анатомічних та функціональних відбитків різним відбитковим матеріалом 

26. отримання моделей зубних рядів та протезного ложа 

27. перевірка конструкції протезу при частковій та повній відсутності зубів 

28. пломбування каріозних порожнин тимчасових  та постійних зубів різними пломбувальними 

матеріалами 

29. пломбування кореневих каналів тимчасових та постійних зубів різними матеріалами  

30. покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями 

31. препарування зубів під металеву штамповану та пластмасову коронку 

32. препарування каріозних порожнин  тимчасових та постійних зубів з урахуванням виду 

пломбувального матеріалу 

33. приготування та накладання твердіючих  та нетвердіючих пов’язок 

34. припасування штучної коронки 

35. проведення інтрадентального електрофорезу  

36. проведення професійної гігієни порожнини рота 

37. розтин пародонтального абсцесу 

38. розтин та висічення капюшона при перікоронариті  

39. періостотомія 

40. типове та атипове видалення тимчасових та постійних зубів 

41. фіксація коронок і мостоподібних протезів 

42. хірургічна обробка травматичних пошкоджень м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки 

43. шліфовка та поліровка пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів 

 


