
 

Перелік питань на вступний іспит для аспірантів 

з розділу «Хірургічна стоматологія» 

 

 

1. Характеристика морфологічного дослідження. Вимоги та способи забору  

матеріалу для цитологічного та гістологічного досліджень. 

 

2. Топографо-анатомічні особливості верхньої та нижньої щелеп та їх вплив  на 

перебіг хронічного одонтогенного остеомієліту. 

 

3. Травма м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки. Класифікація травматичних 

пошкоджень. Клінічні ознаки та хірургічне лікування. 

 

4. Основні різновиди мікрофлори порожнини рота, які викликають інфекційно-

запальні процеси. Перелічіть основні фактори неспецифічного імунного 

захисту. 

 

5. Покази, протипокази до проведення основних хірургічних способів 

лікування пародонтитів. 

 

6. Факультативні передракові захворювання. Клінічні прояви. Тактика лікаря-

стоматолога. 

 

7. Класифікація запальних захворювань верхньощелепової пазухи.  

Диференційні відмінності гострих та хронічних гайморитів. Методи 

лікування. 

 

8. Класифікація травматичних пошкоджень ЩЛД. Клінічна характеристика 

зламів верхньої щелепи, лікувальні стандарти. 

 

9. Порівняльна характеристика об’єктивних клінічних ознак та результатів 

лікування одонтогенного та алергогенного гайморитів. Опишіть анатомо-

топографічні ознаки гайморової пазухи дорослого. 

 

10. Опишіть головні лімфовузи, що збирають лімфу з різних регіонів ЗЩС і 

ЩЛД. Види, клінічні ознаки та особливості лікування одонтогенних 

лімфаденітів. 

 

11. Клінічна симптоматика, діагностика та лікувальні стандарти при 

травматичних зламах нижньої щелепи. 

 

12. Клінічні ознаки запальних процесів з домінуючою участю анаеробної 

мікрофлори. 

 

13. Остеобластокластома. Клінічно-морфологічні різновиди. Ознаки, 

диференційна діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 



 

14. Покази до проведення реплантації зубів. Варіанти загоєння реплантованих 

зубів та терміни фізіологічного розсмоктування коренів. 

 

15. Типи хірургічного стоматологічного інструментарію для проведення  

хірургічного лікування запальних процесів ЗЩС і ЩЛД. Види розрізів 

м’яких тканин, що застосовуються для хірургічного роз’єднання  м’яких 

тканин при лікуванні запальних процесів внутрішньо ротової  локалізації. 

Дайте їм пояснення.  

 

16. Клінічні симптоми та лікування передракових облігатних захворювань. 

 

17. Класифікація запальних процесів слинних залоз. Клінічні та сіалографічні 

ознаки. Лікувальна терапія хронічних сіалоаденітів. 

 

18. Методики рентгенологічного дослідження, які застосовуються в хірургічній 

стоматології при запальних процесах та травматичних пошкодженнях 

верхньої щелепи. 

 

19. Особливості клінічних проявів одонтогенних запальних процесів з 

домінуючою участю аеробної мікрофлори. 

 

20. Основні біоматеріали, які використовуються при хірургічному лікуванні 

дефектів та деформацій ЩЛД.  

 


