
 

Станція, назва   
 

Матрикул  Навичка  

Станція 1  

  

Збір скарг та 

анамнестичних даних 

у пацієнта  

  

.  1. Провести опитування 

стаціонарного 

хірургічного хворого та 

на його основі зробити  

запис в історії хвороби. . 

1. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

гострим періодонтитом.  
  

2. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

хронічним 

періодонтитом.  
  

 

 

. 
  3. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

гострим одонтогенним 

періоститом щелеп.  

 

 

. 

. 

   

 4. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

гострим одонтогенним 

остеомієлітом щелеп.  



 

 . 

. 

   

5. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з  

хронічним 

одонтогенним 

остеомієлітом щелеп.  
  

6. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

альвеолітом.  
  

7. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

післяекстракційною 

кровотечею.  
  

8 Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

перикоронітом в ділянці 

нижнього зуба мудрості.  

  

9. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

фурункулом обличчя.  
  

10 Зібрати скарги і  
 



  анамнез у пацієнта з 

гострим підщелеповим 

лімфаденітом.  
  

11. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

одонтогенним абсцесом 

ЩЛД.  
  

12. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

одонтогенною 

флегмоною ЩЛД.  
  

13. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

гострим сіаоладенітом.  
  

14. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

гострим артритом 

СНЩС.  
  

15. Зібрати скарги і 

анамнез у пацієнта з 

хронічним артритом 

СНЩС.  
  



 Станція 2  . 

Фізикальне 

обстеження пацієнта.  
  

1. Провести обстеження 

периферичних 

лімфатичних вузлів 

щелепно-лицевої ділянки.  
  

2. Провести обстеження 

скроневонижньощелепного 

суглобу.  
  

1. Провести 

зовнішній огляд 

пацієнта.  

  
2. Провести 

пальпацію реґіонарних 

лімфатичних вузлів 

ЩЛД.  
  

3. Провести 

пальпацію СНЩС.  

  

4. Провести 

внутрішньоротовий 

огляд пацієнта.  
  

5. Провести 

пальпацію язика.  
 



Станція 3.  

  

Діагностичні та 

лікувальні маніпуляції 

на фантомах.   

  

1.Підготувати набір 

інструментів для 

обстеження хірургічного 

стоматологічного 

хворого.  
  

2. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення різців, ікол 

верхньої і нижньої 

щелепи.  
  

3.Підготувати  набір 

інструментів  для 

видалення 

премолярів верхньої 

і нижньої щелепи.  
  

 4.Підготувати  набір 

інструментів  для 

видалення молярів 

верхньої і нижньої 

щелепи.  
  

5.Підготувати набір 

інструментів для 

видалення зубів 

мудрості верхньої і 

нижньої щелепи.  
  

6.Підготувати набір 

інструментів для 

видалення ретинованих 

зубів.  
  

7. Підготувати набір 

інструментів для 

перикоронаротомії  

1.Підготувати набір 

інструментів для 

обстеження 

хірургічного 

стоматологічного 

хворого.  
  
2. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення різців 

верхньої щелепи.  
  
3. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення різців 

нижньої щелепи.  
   
4. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення ікол верхньої 

щелепи.  
   
5. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення ікол нижньої 

щелепи.  
   
6. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення премолярів 

верхньої щелепи.  
   
7. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення премолярів 

нижньої щелепи.  
   
8. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення молярів 

верхньої щелепи.  
   

9. Підготувати набір  
  



 



  10. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення зубів 

мудрості верхньої 

щелепи.  
   

11. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення зубів 

мудрості нижньої 

щелепи.  
   
12. Підготувати набір 

інструментів для 

видалення коренів 

верхньої щелепи.  
   

13. Підготувати набір 

інструментів для 

типового видалення 

коренів нижньої 

щелепи.  
   

14. Продемонструвати 

методику типового 

видалення різців, ікол 

верхньої щелепи.  
  

15. Продемонструвати 

методику типового 

видалення різців, ікол 

нижньої щелепи.  
  

16. Продемонструвати 

методику типового 

видалення премолярів 

верхньої щелепи.  
  

17. Продемонструвати 

методику типового 

видалення премолярів 

нижньої щелепи.  
  

18.Продемонструвати  



 

 

 

методику типового 

видалення молярів 

верхньої щелепи.  
  

19. Продемонструвати 

методику типового 

видалення молярів 

нижньої щелепи.  
  

20. Продемонструвати 

методику зупинки 

післяекстракційної 

кровотечі.  
  

21. Продемонструвати 

методику висічення 

капюшона при 

перикоронариті.  
  

22. Продемонструвати 

методику розкриття 

субперіостального 

абсцесу.  
  



Станція 4 
Знеболення  

Провести 

інфільтраційне  

провідникове  

аплікаційне знеболення  

1. Продемонструвати 

техніку виконання 

інфраорбітальної 

анестезії 

внутрішньоротовим 

методом.  
  

2. Продемонструвати 

техніку виконання 

інфраорбітальної 

анестезії позаротовим 

методом.  
  

3. Продемонструвати 

техніку виконання 

туберальної анестезії 

внутрішньоротовим 

методом.  
  

4. Продемонструвати 

техніку виконання  



 

 різцевої анестезії 

внутрішньоротовим 

методом.  

  

5. Продемонструвати 

техніку виконання 

мандибулярної анестезії 

позаротовим методом.  
  

6. Продемонструвати 

техніку виконання 

мандибулярної анестезії 

пальпаторним методом.  
  

7. Продемонструвати 

техніку виконання 

мандибулярної анестезії 

аподактильним методом.  
  

8. Продемонструвати 

техніку виконнання  

торусальної анестезії (за 

методом  

М.М.Вайсбрема)  
  

9. Продемонструвати 

техніку виконання 

анестезії за 

БершеДубовим.  
  

10. Продемонструвати 

техніку виконання 

ментальної анестезії 

внутрішньоротовим 

методом.  
  

11. Продемонструвати 

техніку виконання 

ментальної анестезії 

позаротовим методом.  
  

  




