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У поэта и писателя Расула Газматова есть фраза: «если в прошлое вы-
стрелить из пистолета, то будущее в тебя выстрелит из пушки».  К сожалению, 
за период истории, как давней, так и новейшей, эти выстрелы звучали и порой 
прерывали естественную преемственность отношений между поколениями, в 
том числе и в научной среде.  Недопустимо, что бы в процессе учебы воспиты-
вались «Иваны, не помнящие родства». Поэтому имеет смысл в каждой лекции, 
практическом занятии подчеркивать роль и значение конкретных личностей, 
внесших определенный вклад в изучение разбираемой той или иной клиниче-
ской проблемы. Студенты должны знать историю кафедры, на которой они за-
нимаются, научные направления, над которыми работают её сотрудники и какие 
достигнуты ими успехи. Для привлечения интереса к предмету и воспитания 
уважения к предшественникам стоило бы, на мой взгляд, в программу лекций 
уже на первом курсе включить одну-две обобщенные лекции по истории разви-
тия профильных дисциплин, чтоб студенты стоматологи с первых дней учебы 
знакомились с конкретными выдающимися личностями, оставившими свой 
след в конкретной специальности. 

В заключение еще раз хочу подчеркнуть, что никакая машинизация, ком-
пьютеризация никогда не сможет заменить важности межличностного общения 
учителя и ученика, и, соответственно, не оставить благодарной памяти у второ-
го о первом. 

 
Рябоконь Є.М., Костюк Н.Г., Андрєєва О.В.. 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСА НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТ-
ТЯХ У 9 СЕМЕСТРІ З ДИСЦИПЛІНИ « ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТО-
ЛОГІЯ» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. 
Харкiвський національний медичний університет, Україна 

 
На 5-му курсі стоматологічного факультета завершується вивчення фахо-

вих дисциплін, одним  з яких є терапевтична стоматологія. У 9 семестрі зі сту-
дентами вивчаються нові заключні теми ( модуль 4 ) – «Захворювання слизової 
оболонки порожнини рота »[1]. В останні роки у 9-му семестрі також проходить 
підготовка до ліцензійного тестування «КРОК-2.Стоматологія» та державних 
іспитів. На протязі усього семестра студенти готують реферативну історію хво-
роби з обраної теми по захворюванням слизової оболонки порожнини рота. Як 
підсумок, у кінці семестра захищають її на заліку та складають комп’ютерний 
тестовий контроль з усіх розділів терапевтичної стоматології. На практичних 
заняттях студенти опановують нові практичні навички модуля 4, удосконалю-
ють набуті ними раніше. 

Колективом кафедри за тематикою модуля 4 розроблені та випущені нав-
чально-методичні матеріали для зручності студентів та згідно їх побажанням. 
Це робочі зошити та тестові завдання модуля 4, методичні вказівки для само-
стійної  роботи студентів, тощо[3]. Робочі зошити у цьому навчальному році пе-
рероблялися та доповнювалися згідно нової програми. Наразі вони містять те-
матичний план; контрольні питання до кожного заняття та змістовних модулей; 
список рекомендованої літератури; розширену схему історії  хвороби; пакет 
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обліково-звітньої стоматологічної документації та інше. 
На перших заняттях 5-го курса проводиться пілотне тестування, що вияв-

ляє початковий рівень підготовки. У подальшому, на кожному занятті студенти 
вирішують тестові завдання, використовуючи буклети та тестову комп’ютерну 
базу кафедри. Для більшості  студентів, як вони самі зазначили, проблеми ста-
новили тести з одонтології, рідше - з пародонтології. Тобто те, що вивчалося 
ними 1-2 роки назад. По 4-му модулю труднощі складали тестові завдання з 
облігатних передракових  захворювань слизової оболонки порожнини рота, які 
вивчаються наприкінці  9-го семестра.  

Слід відзначити, що складний матеріал модуля 4  у цілому більшість сту-
дентів у  9-му семестрі засвоїло. Устигаючі студенти навчалися за графіком, ре-
комендованим викладачем. Згідно тематичного плана до кожного змістовного 
модуля готували частину історії  хвороби та виправивши помилки, своєчасно 
завершили її написання та захист. При самостійній підготовці до контрольного 
комп’ютерного тестування, окрім зазначених джерел, також користувалися ре-
комендованою електронною базою тестів сайта ХНМУ (test.кroк.org.ua) та МОЗ 
України (testcentr.org.ua). Широко користувалися рекомендованими підручни-
ками у друкованому та електронному вигляді. 

Пильна увага приділялася   студентам, що прибули зі східних регіонів 
країни. Вони додатково забезпечувалися бракуючими учбово-методичними 
посібниками; для них надавалися індивідуальні консультації, були розроблені та 
виконувались індивідуальні графіки відробок пропущених занять. Під час 
індивідуальних бесід обговорювалися проблеми у навчанні, побутовому житті 
та шляхи їх вирішення. Більшість студентів цієї категорії успішно здали кон-
трольне комп’ютерне тестування та вчасно захистили історію хвороби. 

Зараз збільшилась чисельність учнівської молоді, що з економічних при-
чин змушені  працювати  у різних галузях. При цьому вони набувають про-
фесійний та життєвий досвід. Але працюючі студенти не до кінця розкрили свій 
потенціал та не встигали у навчанні, що негативно відобразилось на якості 
знань, так потрібних їм у майбутній професії. 

Не всі студенти використовували рекомендовану навчальну літературу. Це 
підручники з терапевтичної стоматології за редакцією Данилевського М.Ф., 
Ніколішина А.К.; на базі   яких будуються учбова програма, ліцензійні тести та 
державні іспити [1,2]. Частина студентів нехтували самостійною підготовкою, 
не використовували  інтернет-ресурси. При студентському прийомі пацієнтів 
випускниками, оволодінні ними практичних навичок нагально постала пробле-
ма матеріального забезпечення у даний час, коли ціни на необхідні стомато-
логічні матеріали та інструменти зросли у 2-3 рази. 

Для поліпшення якості навчання у 9-му семестрі необхідно мотивувати 
студентів до ширшого використання базової навчальної літератури, електрон-
них ресурсів. З перших занять зосередитись на повторенні  тестових завдань 
попередніх років навчання - з одонтології та  пародонтології. Поступово додаю-
чи до них тести по захворюванням слизової оболонки порожнини рота, по мірі 
накопичування вивченого матеріала модуля 4. Зважаюючи на можливості у 
групі, тему з облігатних передракових  захворювань слизової оболонки порож-
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нини рота розібрати на 1-2 заняття раніше. Покращати матеріально-технічне 
постачання практичного навчання студентів випускного курса. 

Спільне подолання вищезазначених проблем дозволить підготовити 
фахівця гідного європейського рівня, здатного принести найбільшу користь 
своїй країні – повертати найцінніше у житті її громадян – Здоров’я.  

Література.  1. Терапевтична стоматологія: підручник у 4-х т. Захворювання слизової оболон-
ки порожнин рота / М.Ф.Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. / За редакцією А.В. Бори-
сенко. Т. 4. – К.: Медицина, 2010. – 640 с. 2. Терапевтична стоматологія: підручник у 2 т. / А.К. 
Ніколішин, В.М. Ждан, А.В. Борисенко та ін. / За редакцією А.К. Ніколішина. – Т.1. – Вид. 2. – Полтава: 
Дивосвіт, 2007. – 392 с. 3. Сборник тестовых заданий  по терапевтической стоматологии для подго-
товки к лицензионному экзамену «Крок-2. Стоматология» / Методические указания для  студентов 
стоматологического факультета. –  Харьков: ХНМУ, 2014 – 168 с./ Рябоконь Е.Н., Катурова Г.Ф., Ан-
дреева Е.В.,Костюк Н.Г. и соавт.  
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Жидкость, содержащаяся в твердых тканях зуба – эмали и дентине, в специ-

альной литературе описывается под разными названиями: ликвор зуба, эмалевая и 
дентинная жидкость, свободная вода, лимфа зуба [3, 6]. Высказываются различные 
точки зрения на роль зубного ликвора в функционировании твердых тканей зуба. 
Бесспорно, однако, что посредством этой субстанции осуществляется обмен ве-
ществ, обеспечиваются такие свойства эмали и дентина, как проницаемость, мине-
рализация, растворимость, кислотоустойчивость, чувствительность [7, 10]. 

Лимфа твердых тканей зуба необычна по многим параметрам: способу обра-
зования, количеству, составу, механизму и путям перемещения. Связано это преж-
де всего с особенностями строения зуба и местоположением пульпы. Пульпа – 
единственная из зубных тканей, способная выделять лимфу, – заключена в проч-
ную оболочку, образованную дентином и эмалью. Представляя собой рыхлую со-
единительную ткань, она богато иннервирована и кровоснабжена [2, 12]. Не будь 
пульпа способна регулировать обмен веществ и свойства твердых тканей, целесо-
образность наличия «мягкой» субстанции внутри зуба была бы непонятна, по-
скольку основная функция зуба – жевание – обеспечивается твердыми тканями. 

Как же пульпа осуществляет влияние на твердые ткани, если ни сосудов, 
ни нервных окончаний в дентине и эмали, как показывают современные иссле-
дования, не содержится? Единственным возможным субстратом для передачи 
биологической информации на расстояние до 6 мм (то есть до поверхностных 
слоев эмали) в минерализованных тканях зуба является свободная жидкость. В 
дентине воды содержится по весу 10—12,4 %, по объему – 1% [3, 17]. Дентин-
ная лимфа образуется экстрацеллюлярно и включает ряд электролитов. При ко-
личественном изучении обнаружено 92 мг/л кальция, 42 мг/л фосфора, 27,7 мг/л 
хлоридов. Методом электрофореза выделены белки, аналогичные плазме крови 
(всего около 3%), 7-12 аминокислот, 69,3 мг% остаточного азота. Кроме того, 
имеются витамины, гормоны, ферменты, в том числе кислая фосфатаза. Отсюда 
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