
 

СТАНЦІЯ  МАТРИКУЛ  ПИТАННЯ  



 Станція  1.  Збір  

скарг, 

анамнестичних 

даних   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Провести стоматологічне 

обстеження дитини з метою 

діагностики 

стоматологічних 

захворювань і виявлення 

факторів ризику їх 

виникнення  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

гіперемією пульпи. (Мат. 19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

гострим частковим пульпітом. (Мат. 19) 

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

гострим загальним пульпітом. (Мат. 19) 

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

гострим гнійним пульпітом. (Мат. 19) 

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

хронічним фіброзним пульпітом. (Мат.  

19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

хронічним гіпертрофічним пульпітом. 

(Мат. 19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

хронічним гангренозним пульпітом.  

(Мат. 19)  
Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

пульпітом, ускладненим перифокальним 

періодонтитом тимчасових зубів. (Мат. 

19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

гострим серозним періодонтитом. (Мат. 

19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

гострим гнійним періодонтитом. (Мат.  

19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 
гострим токсичним періодонтитом  

постійних та тимчасових зубів. (Мат. 19) 

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

хронічним фіброзним періодонтитом. 

(Мат. 19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

хронічним гранулюючим періодонтитом 

постійного зуба. (Мат. 19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

хронічним гранулюючим періодонтитом 

тимчасового зуба. (Мат. 19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

хронічним гранулематозним  

періодонтитом. (Мат. 19)  
Зібрати скарги та анамнез у пацієнта із 

загостренням хронічного гранулюючого 



періодонтиту тимчасових зубів. (Мат. 19) 

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

системною гіпоплазією емалі. (Мат. 19) 

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з  



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Станція 

Фізикальне 

обстеження  

пацієнтів  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.  

 місцевою гіпоплазією емалі. (Мат. 19) 

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

вогнищевою гіпоплазією емалі. (Мат. 19) 

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

флюорозом зубів. (Мат. 19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

недосконалим амелогенезом та  

дентиногенезом. (Мат. 19)  

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

клиновидним дефектом. (Мат. 19) Зібрати 

скарги та анамнез у пацієнта з  

ерозією зубів. (Мат. 19)  
Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

некрозом твердих тканин зубів. (Мат. 19) 

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

переломом коронки зуба в ділянці емалі 

та дентиту. (Мат. 19)  

 Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

переломом коронки зуба з оголенням 

пульпової камери. (Мат. 19)  

 Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

вивихом та підвивихом зуба. (Мат. 19) 

Зібрати скарги та анамнез у пацієнта з 

пораненнями ясен або слизової  

оболонки. (Мат. 19)  
  
  

Провести перкусію зуба. (Мат. 19) 

Провести пальпацію перехідної складки 

слизової оболонки в проекції верхівки  

кореня зуба. (Мат. 19)  

 Провести  зондування  каріозної  

порожнини зуба. (Мат. 19)  

Провести  пальпацію  підщелепних 

лімфатичних вузлів. (Мат. 19)  

Оцінити стан шкірних покривів обличчя.  

(Мат. 19)  

Оцінити стан червоної облямівки губ.  

(Мат. 19)  

Оцінити стан СОПР. (Мат. 19)  

Оцінити стан слизової оболонки ясен.  

(Мат. 19)  

Оцінити стан вуздечки язика. (Мат. 19)  

Оцінити стан вуздечки верхньої губи. 

(Мат. 19)  



Виміряти глибину присінку  ротової  

порожнини. (Мат. 19)  
Оцінити стан вивідних протоків слинних 

залоз. (Мат. 19)  



 

  
  
  
  
  
  
  

 Оцінити стан рухомості зуба. 

(Мат. 19)   

Станція 3. Інтерпретація 

результатів 

лабораторноінструментальних 

методів обстежень.  

  

Інтерпритувати 

рентгенограми зубів і 

кісток щелеп дітей 

різного віку  

Загальний аналіз крові в нормі. 

(Мат. 20)  

 Загальний  аналіз  крові  за 

 умови  

запального процесу. (Мат. 20) 

Показники ЕОД при карієсі зуба. 

(Мат. 20)  

Показники ЕОД при різних формах  

пульпіту. (Мат. 20)  

Результат термопроби при гострих  

та хронічних формах карієсу. (Мат. 

20) Результат термопроби при 

гострих  та хронічних формах 

пульпіту. (Мат. 20) Результат 

термопроби при гострих та 

хронічних формах періодонтиту. 

(Мат.  

20)  

 Описати  дентальний 

рентгенівський  

  знімок (№1) . (Мат. 

20)  

 Описати  дентальний  рентгенівський  

  знімок (№2) . (Мат. 

20)  

 Описати  дентальний  рентгенівський  

  знімок (№3). (Мат. 

20)  

 Описати  дентальний  рентгенівський  

  знімок (№4). (Мат. 

20)  

 Описати  дентальний  рентгенівський  

  знімок (№5) (Мат. 

20)  

 Описати  дентальний  рентгенівський  

  знімок (№6) (Мат. 

20)  

 Описати  дентальний  рентгенівський  



  знімок (№7) (Мат. 

20)  

 Описати  дентальний  рентгенівський  

  знімок (№8) (Мат. 

20)  

 Описати  дентальний  рентгенівський  

  знімок (№9) (Мат. 

20)  

 Описати  дентальний  рентгенівський  

  

знімок (№10) (Мат. 20) Описати 

ортопантомограму (№1).  (Мат. 20) 

Описати ортопантомограму (№2). 

(Мат.  

20) Описати ортопантомограму 

(№3).  (Мат. 20) Описати 

ортопантомограму (№4). (Мат.  

20)  

 

   (Мат. 20)  
  



Станція 4. 

Діагностичні та 

лікувальні 

маніпуляції на 

фантомах.  

Препарувати каріозні 

порожнини I-V класів у 

тимчасових  та постійних 

зубах з урахуванням 

пломбувального матеріалу.  

(Мат. 21)  
  

Пломбувати каріозні 

порожнини I-V класів у 

тимчасових та постійних 

зубах цементами,  

композитними матеріалами  

(Мат. 22)  
  

Лікувати гострий глибокий  

карієс у дітей із 

застосуванням 

кальцієвмісних і 

цинкевгенольних 

прокладок (Мат. 

23)  

  

Провести лікування карієсу 

тимчасових зубів у дітей 

методом сріблення.   

(Мат. 24)  
  

Виконати знеболення  

пульпи за допомогою 

інтралігаментарногоінфільт 

раційного  методів.   

(Мат. 25)  
  

Виконати вітальну і 

девітальну ампутації 

пульпи у тимчасових 

зубах.  (Мат. 26)  

  

Запломбувати кореневий 

канал кальцієвмісною і 

цинкевгенольною пастами. 

Володіти методикою 

етапного пломбування 

каналів при незакінченому 

рості кореня. (Мат. 27)  

Провести  препарування 

 каріозної порожнини І класу в 

тимчасових зубах. (Мат. 21)  

Провести препарування каріозної 

порожнини І  класу в постійних зубах.  

(Мат. 21)  
  

Провести  препарування 

 каріозної порожнини ІІ класу в 

тимчасових зубах. (Мат. 22)  

Провести препарування каріозної 

порожнини ІІ класу в постійних зубах.  

(Мат. 22)  
  

Провести  препарування 

 каріозної порожнини ІІІ класу в 

постійних зубах. (Мат. 23)  

Провести препарування каріозної 

порожнини ІV класу в постійних зубах.  

(Мат. 23)  
  

Провести імпрегнацію твердих тканин 

тимчасових зубів. (Мат. 24)  

Провести пломбування каріозних 

порожнин І класу тимчасових зубів 

склоіономерними цементами. (Мат. 24)  

  

Провести пломбування каріозних 

порожнин ІІ класу тимчасових зубів 

склоіономерними цементами. (Мат. 25)  

  

Провести пломбування каріозних 

порожнин І класу постійних зубів 

склоіономерними цементами. (Мат. 26) 

Провести пломбування каріозних 

порожнин ІІ класу постійних зубів 

склоіономерними цементами. (Мат. 26)  

  

Провести пломбування каріозних 

порожнин І класу постійних зубів 

композиційними матеріалами хімічного  

твердіння. (Мат. 27)  



Провести пломбування каріозних 

порожнини І класу постійних зубів 

композиційними матеріалами світлового  

твердіння. (Мат. 27)  

 Провести  пломбування  каріозних  



 

 

порожнини ІІ класу постійних зубів 

композиційними матеріалами світлового 

твердіння. (Мат. 27)  

Провести пломбування каріозних 

порожнини ІІІ класу постійних зубів 

композиційними матеріалами світлового  

твердіння. (Мат. 27)  
Провести пломбування каріозних 

порожнини ІV класу постійних зубів 

композиційними матеріалами світлового  

твердіння. (Мат. 27)  
Провести пломбування каріозних 

порожнини V класу постійних зубів 

композиційними матеріалами світлового  

твердіння. (Мат. 27)  

Провести препарування каріозної 

порожнини V класу постійних зубах. 

(Мат. 27)  

Провести девітальну ампутацію пульпи 

тимчасових зубів. (Мат. 27)  

Провести девітальну екстирпацію пульпи 

тимчасових зубів. (Мат. 27)  

Провести інструментальну обробку 

кореневих каналів тимчасових зубів. 

(Мат. 27)  

Провести пломбування кореневих каналів 

тимчасових зубів цинкоксидевгенольною 

пастою. (Мат. 27)  

 Провести  герметизацію  фісур  

неінвазимним методом. (Мат. 27)  
Провести герметизацію фісур інвазивним 

методом. (Мат. 27)  

Виконати знеболювання пульпи за 

допомогою інфільтраційного методу. 

(Мат. 27)  

Виконати знеболювання пульпи за 

допомогою інтралігаментарного методу.  

(Мат. 27)  
  

  

  

  

  




