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ТЕМА 1:  Морфофункціональна характеристика фізіологічного 
та патологічних видів прикусу залежно від віку.  
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Практична цінність даної теми обумовлена тим, що розвиток 
зубощелепної системи дитини має свої морфологічні та 
функціональні особливості протягом усього періоду дитячого віку. 
Уміння оцінювати вікову норму при фізіологічному тимчасовому, 
змінному та постійному прикусах дозволяє надалі уникнути помилок 
при діагностиці зубощелепних аномалій. Своєчасна діагностика 
порушень функцій ковтання, жування, дихання та мовлення, а також 
виявлення шкідливих звичок у дітей раннього віку буде сприяти 
правильному росту щелепних й лицьових кісток. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

1. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. 
Скляр та ін.]. – Х., 2013. – С. 18-40. 

2. Фліс П.С. Ортодонтія. – Вінниця, 2007. –  С.22-28. 

3. Головко Н.В. Ортодонтия – Винница, 2008. – С.59-68,88–95. 

4. Дистель В.А., Сунцов В.Г., Вагнер В.Д. Основы ортодонтии - 

М.Мед. книга, 2001. - С. 17-34. 

5. Хорошилкіна Ф.Я., Посібник з ортодонтії. - М.,1999.- С.58-78. 

 

      Загальна ціль: Вміти оцінювати періоди та види 
фізіологічного прикусу у дітей різного віку для виявлення відхилень 
від вікової норми. 

 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-

умінь 

Вміти: 
1.  Визначати 

морфофункціональні ознаки 
фізіологічного розвитку 
зубощелепної системи дитини у 
різні вікові періоди. 

1. Визначати 
морфофункціональні ознаки 
фізіологічного розвитку 
зубощелепної системи прикусу у 

дорослих (кафедра стоматології 
№ 1). 
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2.  Визначати види 
фізіологічного прикусу у дітей 
різного віку  

 

2. Визначати ознаки  
фізіологічного прикусу у 
дорослих (кафедра стоматології 
№ 1). 

3. Виявляти відхилення в 
формуванні прикусу у дітей 
різного віку. 

3. Виявляти порушення прикусу 
у дорослих (кафедра  стоматології 
№ 1). 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
  

1. Періоди розвитку фізіологічного прикусу. 
2. Види фізіологічних прикусів, їх морфологічні характеристики. 
3. Види патологічних прикусів, їх морфологічні характеристики. 

4. Оцінка стану функцій ссання, жування, дихання, ковтання і мови 
при фізіологічних і патологічних видах прикусу. 
 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
Вихідний рівень: 1С, 2 Е, 3 В, 4 Д, 5Е, 6В, 7А, 8А, 9А, 10В. 

Рубіжний: 1А, 2С, 3В, 4В, 5С, 6В, 7В, 8С, 9С, 10В. 
 

Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А   
по 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 
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2. Самостійна робота інтернів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів 
та синдромів (на основі 
опитування та огляду, 
визначення попереднього 
діагнозу); 

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та 
оцінювати результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого. 

190 

 

90 

 

 

40 

 

20 

 

40 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття, 

кросворди. 

Методичні вказівки 
«Морфофункціональна 
характеристика 
фізіологічного та 
патологічних видів 
прикусу залежно від 
віку». – (Лиман, 2016). 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

проектор 

Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 
варіанта по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім. 
М.Горького 

  

 
Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією з 

оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та курсантів факультету 

інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім. М.Горького”, затвердженою 

Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної діяльності проводиться 

стандартизовано. Відповідно до структури практичного заняття оцінюються 

самостійна робота та поточний тестовий контроль. За кожен з них виставляється 

окрема оцінка.  
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ТЕМА 2: Особливості діагностики зубощелепних аномалій у 
різні вікові періоди 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

 При виявленні зубощелепних аномалій і деформацій 
необхідно викрити причинно-наслідкові зв´язки і сутність даної 
патології. Клінічне обстеження ортодонтичного хворого є 
ведучим методом при встановленні діагнозу, зокрема 
симптоматичного; але не завжди є достатнім для встановлення 
остаточного діагнозу і уточнення конкретної клінічної форми 
наявної аномалії чи деформації. Задля цих цілей розроблено 
багато додаткових діагностичних методик, що включають, 
наприклад, антропометричні методи, призначені для вивчення 
морфології зубощелепної системи (ЗЩС) та методи 
рентгенологічного дослідження.  
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Фліс П.С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 с. 
2. Головко Н.В. Ортодонтія. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 220 с. 
3. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, 

С.А. Скляр та ін.]. – Х., 2013. – 328 с. 
4. Персин Л.С. Ортодонтия. Современные методы диагностики 

зубочелюстно-лицевых аномалий. Руководство для врачей. –             

М.: ООО «ИЗПЦ «Информкнига», 2007. – 248 с. 
5. Стефан Вільямс. Короткий посібник з телентгенографії: під 

ред. проф. П.С. Фліса.  – Львів, 2006. 
6. Дорошенко С.І., Кульгінський Є.А. Основи 

телерентгенографії. – К.: Здоров’я, 2007. – 70 с. 
 

 

 Загальна мета - вміти використовувати методи діагностики 
зубощелепних аномалій та інтерпретувати їх результати для 
встановлення остаточного діагнозу і вибору метода лікування. 
 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти 

1.  Проводити збір анамнезу життя і 1.  Проводити збір анамнезу життя і 
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захворювання, скарг дитини, даних 
про стан зубощелепної системи 
найближчих родичів. 

захворювання, скарг у дорослих 
(кафедри стоматології № 1). 

2. Проводити огляд обличчя і 
порожнини рота дитини. 

2. Оцінювати дані стану  
зубощелепної системи дорослого 
при стоматологічному обстеженні  
(кафедри стоматології № 1). 

 

3. Проводити вимірювання 
обличчя, діагностичних моделей 
щелеп за основними 
біометричними методиками у 
дітей та інтерпретувати їх дані. 

3. Проводити вимірювання 
обличчя, діагностичних моделей 
щелеп за основними біометричними 
методиками у дорослих (кафедра  
стоматології № 1). 

 

4. Оцінювати дані 
внутрішньоротових та 
позаротових  рентгенограм у 
дітей зі зубощелепними 
аномаліями. 

4. Оцінювати дані 
внутрішньоротових та позаротових 
рентгенограм у дорослих (кафедри  
стоматології № 1та рентгенології). 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

 

Теоретичні питання: 
1. Клінічні методи діагностики зубощелепних аномалій. 
2. Проведення клінічних функціональних проб. 
3. Антропометричні методи діагностики зубощелепних аномалій. 
4. Рентгенологічні методи діагностики зубощелепних аномалій. 
5. Методика отримання і вивчення фотографій голови в фас і 

профіль. 
 

 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
 

Вихідний рівень: 1В, 2 А, 3 С, 4 С, 5Е, 6А, 7А, 8С, 9С, 10Д. 

Рубіжний: 1Д, 2А, 3А, 4В, 5В, 6А, 7С, 8Д, 9Д, 10С. 
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Технологічна карта практичного заняття 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А   
по 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів 
та синдромів (на основі 
опитування та огляду, 
визначення попереднього 

діагнозу); 
 визначення плану додаткових 

методів обстеження та 
оцінювати результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого. 

190 

 

90 

 

 

40 

 

20 

 

40 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп.. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття, 
кросворди. 

Методичні вказівки 
«Особливості 
діагностики 
зубощелепних аномалій 
у різні вікові періоди». 
– ( Лиман, 2016). 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

проектор 

Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 
варіанта по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім. 
М.Горького 
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ТЕМА 3: Загальні принципи і засоби ортодонтичного 
лікування для усунення місцевих і соматичних порушень 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ   ТЕМИ 

       Ця тема є однією з основних у курсі ортодонтії, тому що 
включає основні питання предмета. Знання цього розділу 
дозволяє правильно орієнтуватися у всьому різноманітті 
ортодонтичного лікування, враховуючи вікові особливості й 
показання до вибору основних й допоміжних методів лікування. 
При значно виражених деформаціях або аномаліях розвитку 
щелеп не завжди можливо вилікувати пацієнта тільки 
ортодонтичними методами. У таких випадках хірургічний метод 
буває допоміжним або ведучим, якій дозволяє достигнути стійких 
результатів. 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Фліс П.С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 

с. 
2. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, 

С.А. Скляр та ін.]. – Х., 2013. – 328 с. 
3. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортодонтия. - Москва, 

2008. - С.117-123, 395- 420. 

4. Персин Л.С. Ортодонтия. - Москва, 2004. – С. 132-144. 

 

    Загальна мета -  обирати адекватні методи ортодонтичного 
лікування в залежності від виду зубощелепної аномалії й віку 
пацієнта. 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Оцінювати можливості 
застосування біологічного 
методу при лікуванні різних 
видів зубощелепних аномалій 
(ЗЩА) у дітей. 

1. Визначати функції зубощелепної 
системи, морфофункціональну 
характеристику прикусу в різні вікові 
періоди (кафедра стоматології № 1). 

2. Визначати показання до 
хірургічного методу при 
лікуванні ЗЩА у віковому 
аспекті.  

2. Визначати показання до хірургічних 
маніпуляцій та операцій у дорослих 
(кафедра стоматології № 1). 



 

 

 

11 

3. Застосовувати класифікацію 
ортодонтичної апаратури. 

3. Класифікувати ортопедичні 
конструкції (кафедра стоматології   
№ 1). 

4. Визначати показання до 
ортодонтичного лікування 
апаратами механічного, 
функціональної й комбінованої 
дії в дітей у різні вікові періоди. 

4. Проводити й інтерпретувати            
результати клінічного обстеження 
порожнини рота пацієнта (кафедра  
стоматології № 1). 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

 

Теоретичні питання: 
1. Методи лікування, які застосовуються  в ортодонтії та їх 

питома вага в різні вікові періоди. 
2. Зміст, роль і місце біологічного методу лікування. Вікові 

показання для його застосування. 
3. Зміст, роль і місце хірургічного методу лікування. 
4. Класифікація ортодонтичних апаратів. 
5. Показання до застосування механічно діючої апаратури в 

період молочного, змінного, постійного прикусу. 
6. Показання до застосування функціональної апаратури у різні 

вікові періоди. 
 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
Вихідний рівень: 1Е, 2 А, 3 А, 4 Е, 5Д, 6А, 7С, 8В. 9В, 10А. 

Рубіжний: 1А, 2Е, 3Д, 4А, 5В, 6С, 7В, 8С, 9Е, 10С. 
 

Технологічна карта практичного заняття 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А   

по 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 
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2. Самостійна робота інтернів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів 
та синдромів (на основі 
опитування та огляду, 
визначення попереднього 

діагнозу); 
 визначення плану додаткових 

методів обстеження та 
оцінювати результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого. 

190 

 

90 

 

 

40 

 

20 

 

40 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 5). 

Методичні вказівки 
«Загальні принципи і 
засоби ортодонтичного 
лікування для усунення 
місцевих і соматичних 
порушень». – (Лиман, 
2016). 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

 

 

 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

проектор 

Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 
варіанта по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім. 
М.Горького 
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ТЕМА 4: Особливості клініки, лікування і профілактики 
аномалій окремих зубів залежно від віку 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

 

      Висока поширеність аномалій окремих зубів вимагають 
глибокого знання етіології і ранньої діагностики цієї аномалії з 
метою застосування комплексу профілактичних мір. Лікування у 
період постійного прикусу викликає необхідність використання 
значно більш складної ортодонтичної техніки, приводить до 
подовження часу лікування, а також значно розширюють 
показання до хірургічного методу лікування. 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Фліс П.С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 с. 
2. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, 

С.А. Скляр та ін.]. – Х., 2013. – 328 с. 
3. Персин Л.С. Ортодонтия. Современные методы диагностики 

зубочелюстно-лицевых аномалий. Руководство для врачей. – 

М.: ООО «ИЗПЦ «Информкнига», 2007. – 248 с. 
4. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортодонтия. - Москва, 2008. 

- С.117-123, 395- 420. 

5. Персин Л.С. Ортодонтия. - Москва, 2004. – С.132-144. 

6. Фліс П.С., Тріль С.І., Вознюк В.П. «Дитяче зубне 
протезування». – Київ: «Медицина», 2011 р. - 200 с. 

 

    Загальна мета - уміти встановлювати остаточний діагноз 
аномалій окремих зубів і визначати тактику і принципи лікування 
у дітей різного вікового періоду. 
 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 
1.Оцінювати дані  анамнезу 
і клінічного обстеження 
ортодонтичного пацієнта. 
  

1. Інтерпретувати  положення зубних рядів   
по трьох взаємно-перпендикулярних 
площинах (кафедра анатомії, кафедра 
стоматології № 1). 
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2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати 
їх результати. 
 

 

2. Визначати показання, проводити 
антропометричні виміри обличчя, 
діагностичних моделей (кафедра 
стоматології  № 1), призначати 
рентгенологічні методи дослідження 
(кафедра рентгенології) та інтерпретувати їх 
результати. 

3. Поставити остаточний 
клінічний діагноз при 
аномаліях  окремих зубів. 

3. Поставити попередній клінічний         
діагноз при аномаліях  окремих зубів. 
(кафедра стоматології № 1). 

4. Обґрунтувати і скласти 

 план лікування хворого
вибрати метод лікування і  
вид ортодонтичної 
 апаратури. 

4. Використовувати загальні принципи 
лікування зубощелепних аномалій, 
інтерпретувати особливості конструкції і 
механізми дії основних різновидів 
ортодонтичних апаратів (кафедра 
стоматології  № 1). 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
 

1. Види аномалії окремих зубів, етіологія, патогенез. 
2. Естетичні і функціональні порушення при аномаліях 

положення окремих зубів. 
3. Профілактика неправильного прорізування постійних зубів. 
4. Основні методи лікування аномалій положення окремих 

зубів і послідовність лікувальних заходів. 

 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
Вихідний рівень: 1А, 2 В, 3 В, 4 В, 5Е, 6А, 7С, 8Д, 9А, 10А. 

Рубіжний: 1А, 2С, 3С, 4А, 5Д, 6А, 7В, 8А, 9С, 10С.
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Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А   

по 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів 
та синдромів (на основі 
опитування та огляду, 
визначення попереднього 

діагнозу); 
 визначення плану додаткових 

методів обстеження та 
оцінювати результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого. 

190 

 

90 

 

 

40 

 

20 

 

40 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп. 

Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 5). 

Методичні вказівки 
«Особливості клініки, 
лікування і 
профілактики аномалій 
окремих зубів залежно 

від віку». – (Лиман, 
2016). 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

 

 

 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

проектор 

Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 
варіанта по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім. 
М.Горького 
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ТЕМА 5: Характеристика місцевих порушень при аномаліях 
форми зубних рядів. Оцінка психосоматичного стану. Методи 
лікування і профілактики 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

 

      Висока поширеність аномалій форми зубних рядів вимагають 
глибокого знання етіології і ранньої діагностики цієї аномалії з 
метою застосування комплексу профілактичних мір. Лікування у 
період постійного прикусу викликає необхідність використання 
значно більш складної ортодонтичної техніки, приводить до 
подовження часу лікування, а також значно розширюють 
показання до хірургічного методу лікування. 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

1. Фліс П.С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 с. 
2. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, 

С.А. Скляр та ін.]. – Х., 2013. – 328 с. 
3. Персин Л.С. Ортодонтия. Современные методы диагностики 

зубочелюстно-лицевых аномаилий. Руководство для врачей. – 

М.: ООО «ИЗПЦ «Информкнига», 2007. – 248 с. 
4. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортодонтия. - Москва, 2008. 

- С.117-123, 395- 420. 

5. Персин Л.С. Ортодонтия. - Москва, 2004. – С.132-144. 

6. Фліс П.С., Тріль С.І., Вознюк В.П. «Дитяче зубне 
протезування». – Київ: «Медицина», 2011 р. - 200 с. 

 

    Загальна мета - уміти встановлювати остаточний діагноз 
аномалій форми зубних рядів і визначати тактику і принципи 
лікування у дітей різного вікового періоду. 
 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 
1.Оцінювати дані  
анамнезу і клінічного 
обстеження 
ортодонтичного пацієнта. 
  

1. Інтерпретувати  положення зубних рядів   
по трьох взаємно-перпендикулярних 
площинах (кафедра анатомії, кафедра 
стоматології № 1). 
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2. Скласти план 
додаткових досліджень, 
інтерпретувати їх 
результати. 
 

 

2. Визначати показання, проводити 
антропометричні виміри обличчя, 
діагностичних моделей (кафедра 
стоматології № 1), призначати 
рентгенологічні методи дослідження 
(кафедра рентгенології) та              
інтерпретувати їх результати. 

3. Поставити остаточний 
клінічний діагноз при 
аномаліях  форми зубних 
рядів. 

3. Інтерпретувати відхилення від норми 
будови зубних рядів у всіх площинах і в 
різні вікові періоди (кафедра    
стоматології № 1). 

4. Обґрунтувати і скласти 
план лікування хворого
вибрати метод лікування і 
вид ортодонтичної 
 апаратури. 

4. Використовувати загальні принципи 
лікування зубощелепних аномалій, 
інтерпретувати особливості конструкції             
і механізми дії основних різновидів 
ортодонтичних апаратів (кафедра 
стоматології  № 1). 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
 

1. Різновиди і причини виникнення деформацій зубних рядів. 
2. Естетичні і функціональні порушення при аномаліях зубних  
рядів. 
3. Діастеми: види, методи лікування. 
4. Методи лікування звуження, укорочення зубних дуг, 
скупченості зубів. 
 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
Вихідний рівень: 1С, 2 Е, 3 А, 4 В, 5С, 6В, 7С, 8В, 9С, 10Е. 

Рубіжний: 1А, 2С, 3Д, 4В, 5С, 6Д, 7Д, 8С, 9В, 10С. 
 

 

Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня (тести 
формату А  по 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 
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2. Самостійна робота інтернів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів 
та синдромів (на основі 
опитування та огляду, 
визначення попереднього 

діагнозу); 
 визначення плану додаткових 

методів обстеження та 
оцінювати результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого. 

190 

 

90 

 

 

40 

 

20 

 

40 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 5). 

Методичні вказівки 
«Характеристика 
місцевих порушень при 
аномаліях форми зубних 
рядів. Оцінка 
психосоматичного стану. 
Методи лікування і 
профілактики». – 

(Лиман, 2016). 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

 

 

 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень,моделі щелеп, 
таблиці, графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

проектор 

Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 варіанта 
по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім. М.Горького 
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ТЕМА 6: Тактика ортодонтичного лікування підлітків і 
дорослих. Показання для використання еджуайс-техніки. 
Реабілітація хворих. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

        Висока поширеність зубощелепних аномалій, різноманітна 
клінічна картина аномалій прикусу, з віком доповнена 
аномаліями зубних рядів і окремих зубів у період постійного 
прикусу розширюють показання для лікування незнімною 
технікою. В дорослому віці буває непросто виправити 
зубощелепні аномалії та дефекти зубного ряду. Однак, сучасні 
знання та технології дозволяють ефективно вирішувати 
найскладніші завдання, досягаючи бажаного результату.  

 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 

 

Основні: 
 

1. Куроедова В.Д. Основы техники прямой дуги / В.Д. Куроедова,   Н.В. 
Кулиш. – Полтава, 2008. – 108 с. 

2. Хорошилкина Ф.Я.   Ортодонтия  /  Ф.Я. Хорошилкина.  -  М., 2006. -           
С. 257-265. 

3. Проффит У.Ф. Современная ортодонтия: пер. с англ. / У.Ф. Проффит; 
под ред. Л.С. Персина. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. -  560 с.  

4. Беннетт Дж. Механика ортодонтического лечения техникой прямой 

дуги / [Дж. Беннетт, Р. Маклоулин ; під ред. П. С. Фліса, М. С. 
Драгомирецької]. – Львов : ГалДент, 2001. – 265 с. 
 

Допоміжні: 
 

1. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортодонтия. - Москва, 2008. - С.137-

138, 150-203. 

2. Принципы применения мультибондинг-системы в ортодонтии: учеб.-
метод. пособие / И.В. Токаревич [та ін.]. - Мн.: БГМУ, 2005. - 44 с. 

3. Герасимов С.Н. Несъемная ортодонтическая техника /  С.Н. Герасимов. 
- С.-Петербург, 2002.  –  62с. 

4. Хорошилкина Ф.Я. Руководство по ортодонтии /  Ф.Я. Хорошилкина. -  
М., «Медицина», 1999. -  С. 87-92. 
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   Загальна мета -  визначати тактику ортодонтичного лікування 
підлітків і дорослих за використання еджуайс-техніки. 
 

   

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти 

1. Інтерпретувати основні 
характеристики оптимальної 
оклюзії за  Л. Ендрюсом. 

1. Виявляти ознаки фізіологічної 
оклюзії пацієнта. 

2. Інтерпретувати основні принципи 
ортодонтичного лікування з 
використанням брекет техніки. 

2. Аналізувати і використовувати на 
практиці протоколи надання 
ортодонтичної допомоги.   

3. Інтерпретувати види та показання 
до використання різних видів 
брекет-систем. 

3. Інтерпретувати види та показання 
до використання різних видів 
ортодонтичних апаратів. 

4. Охарактеризувати основні 
конструктивні елементи незнімної 
ортодонтичної техніки з замковою 
фіксацією. 

4. Охарактеризувати основні 
конструктивні елементи 
ортодонтичних  апаратів. 

4. Визначати послідовність 
проведення етапів лікування 
зубощелепних аномалій із 
застосуванням брекет-систем.  

4. Аналізувати і використовувати на 
практиці протоколи надання 
ортодонтичної допомоги.   

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
 

1. Основні принципи ортодонтичного лікування з використанням брекет 
техніки. 
2. Сучасні брекет системи. Класифікації та характеристики.  
3. Сучасні брекет системи: основні конструктивні елементи,  показання до 
застосування, різновиди пропису брекетів. 
4. Основні силові елементи НОТ. 
5. Методи фіксації брекетів. Інструменти та матеріали. 
6. Дуга, як основний силовий елемент НОТ. Закономірності застосування 
дуг на різних етапах ортодонтичного лікування брекет технікою. 
7. Дебондінг брекетів. Особливості професійної гігієни після зняття 
брекетів. Профілактика та лікування уражень твердих тканин зубів. 
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Еталони відповідей на тестові завдання: 
Вихідний рівень: 1Е, 2Е, 3В, 4В, 5Е, 6С, 7С, 8В, 9С, 10Е. 

Рубіжний: 1С, 2А, 3Д, 4В, 5В, 6А, 7Д, 8А, 9А, 10А. 

 
Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А   

по 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів 
та синдромів (на основі 
опитування та огляду, 
визначення попереднього 

діагнозу); 
 визначення плану додаткових 

методів обстеження та 
оцінювати результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого. 

190 

 

90 

 

 

40 

 

20 

 

40 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп. 

Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 5). 

Методичні вказівки 
«Тактика 
ортодонтичного 
лікування підлітків і 
дорослих. Показання 
для використання 
еджуайс-техніки. 
Реабілітація хворих і 
профілактики». – 

(Лиман, 2016). 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

 

 

 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп, таблиці, графи, 
схеми, алгоритми.  

Слайдоскоп, 

проектор 

Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 
варіанта по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 
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ТЕМА 7: Характер місцевих порушень при травмах зубів і 
щелеп у дітей. Особливості ортопедичного лікування зубів і 
зубних рядів у дітей і підлітків 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

          Переломи і вивихи зубів у дітей зустрічаються частіше, ніж 
у дорослих, оскільки діти дуже рухливі і необережні. 
Ушкоджуються головним чином фронтальні як молочні, так і 
постійні зуби. Останніми роками відмічено збільшення числа 
пошкоджень в результаті спортивних і транспортних травм. 
          Раннє видалення молочних зубів призводить до значних 
морфологічних і функціональних змін зубощелепної системи 
(ЗЩС) у дітей. Відбувається зміщення зубів, що межують з 
дефектами, що призводить до вкорочення і звуження зубних дуг, 
зубоальвеолярного подовження в області, яка протистоїть 
дефекту. Порушується міодинамічне рівновага між м'язами мови 
і мімічними м'язами з розвитком їх стійких парафункцій, що 
сприяє виникненню вторинних деформацій. Змінюються терміни 
прорізування зубів, спостерігається або їх передчасне 
прорізування з погано мінералізованою емаллю, або затримка 
прорізування з подальшою дистопією зубів або ретенцією. 
Структурні та функціональні зміни у дітей розвиваються за 
короткий проміжок часу, що пов'язано з наявністю активного 
росту обличчя та щелеп. 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

1. Харьков Я.В., Яковенко Л.М., Чехова І.П. Хірургічна 
стоматологія дитячого віку. – К, 2003.  
2. Фліс П.С., Тріль С.І., Вознюк В.П. «Дитяче зубне 
протезування». – Київ: «Медицина», 2011 р. - 200 с. 
3. Ортодонтия / Под ред. Куцевляка В.И. Харьков, 2006.-               
с. 255-268. 

4. Хорошилкина Ф.Я.  Ортодонтия.  Дефекты зубов, зубных 
рядов, аномалии прикуса, морфофункциональные нарушения   
в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение /               
Ф.Я. Хорошилкина.  – Москва, 2006. –  С. 35-44; 212-256. 
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    Загальна мета - уміти встановлювати остаточний діагноз при 
травматичних пошкодженнях зубів і щелеп у дітей і визначати 
тактику і принципи  ортопедичного лікування зубів і зубних рядів 
у дітей і підлітків. 
 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 
1.Оцінювати дані  
анамнезу і клінічного 
обстеження дитини з 
травмою зуба або щелепи. 
  

1. Оцінювати дані  анамнезу і клінічного 
обстеження дорослого з травмою зуба              
або щелепи (кафедра стоматології № 1). 

2. Визначати необхідний 
обсяг і інтерпретувати 
результати  методів 
діагностики при травмі 
зубів і щелеп у дітей.  

2. Визначати необхідний обсяг і 
інтерпретувати результати  методів 
діагностики при травмі зубів і щелеп у 
дорослих (кафедра  стоматології № 1). 

3. Поставити остаточний 
клінічний   діагноз при  
травмі зубів і щелеп у дітей. 

3. Поставити клінічний діагноз при  
травмі зубів і щелеп у дорослих 
(кафедра стоматології № 1). 

4. Обґрунтувати тактику 
ведення пацієнта, вибрати 
метод лікування при            
травмі зубів і щелеп у            
дітей. 

4. Обґрунтувати тактику ведення          
пацієнта, вибрати метод лікування при 
травмі  зубів і щелеп у дорослих 
(кафедра стоматології № 1). 

5. Інтерпретувати клініко
біологічне обґрунтування 
доцільності дитячого  
зубного протезування. 

5. Інтерпретувати клініко-біологічне 
обґрунтування доцільності зубного 
протезування у дорослих (кафедра 
стоматології № 1). 

 

6. Інтерпретувати класифікації 
дефектів зубів і зубних рядів у 
дітей. 

6. Інтерпретувати класифікації дефектів 
зубів і зубних рядів у дорослих (кафедра 
стоматології № 1). 

7. Діагностувати дефекти зубів 
і зубних рядів у дітей, 
ускладнених і неускладнених 
зубощелепними деформаціями. 

7. Діагностувати дефекти зубів і зубних 
рядів у дорослих (кафедра стоматології   
№ 1). 
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8. Вибирати конструкцію  
протезів у дітей залежно              
від клінічної  ситуації та           
віку пацієнта. 

8. Вибирати конструкцію  протезів у 

дорослих (кафедра стоматології № 1). 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

 

Теоретичні питання: 
 

1.  Класифікація пошкоджень зубів та кісток ЩЛД у дітей. 
2. Особливості обстеження дітей з травмами зубів та ЩЛД. 
3. Клініка та лікування травм зубів у дітей.  
4. Клініка та лікування переломів щелеп у дітей. 
5. Причини виникнення дефектів зубів і зубних рядів у дітей.  
6. Діагностика дефектів зубів і зубних рядів.  
7. Морфологічні та функціональні зміни при дефектах зубів і 

зубних рядів. 
8. Показання до заміщення дефектів зубних рядів знімними 

конструкціями у дітей. 
9. Вимоги до знімних дитячих протезів. 
10. Показання до використання незнімних конструкцій зубних 

протезів у дітей для заміщення дефектів твердих тканин зубів 
та дефектів зубних рядів. 
 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
 

Вихідний рівень: 1А, 2 С, 3 С, 4 С, 5С, 6С, 7С, 8Е, 9Е, 10С. 

Рубіжний: 1А, 2Е, 3А, 4С, 5Е, 6Е, 7А, 8С, 9А, 10А. 
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Технологічна карта практичного заняття 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А   

по 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів 
та синдромів (на основі 
опитування та огляду, 
визначення попереднього 

діагнозу); 
 визначення плану додаткових 

методів обстеження та 
оцінювати результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого. 

190 

 

90 

 

 

40 

 

20 

 

40 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 5). 

Методичні вказівки 
«Характер місцевих 
порушень при травмах 
зубів і щелеп у дітей. 
Особливості 
ортопедичного 
лікування зубів і 
зубних рядів у дітей і 
підлітків». – (Лиман, 
2016). 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

 

 

 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп, таблиці, графи, 
схеми, алгоритми.  

Слайдоскоп, 

проектор 

Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 
варіанта по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 
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ТЕМА 8: Методи і засоби профілактики зубощелепних 
аномалій і деформацій у різні вікові періоди. Організація 
ортодонтичної допомоги. Диспансеризація в ортодонтії 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

 Профілактика зубощелепних аномалій (ЗЩА) у різні вікові 
періоди - одне з важливих завдань стоматології. Зубощелепні 
аномалії, що не усунено у дітей, збільшуються з віком і 
приводять до карієсу, захворювань тканин пародонта, ранньої 
втраті зубів, змін форми й розмірів зубних рядів, порушень 
прикусу і функції скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС). 
Створення сприятливих умов для нормального розвитку дитини, 
так само як і усунення факторів, що приводять до розвитку 
зубощелепних аномалій на ранніх стадіях, запобігає подальшому 
складному й тривалому ортодонтичному лікуванню. 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

1. Фліс П.С. Ортодонтія. Підручник для студентів вищих 
медичних навчальних закладів. Вінниця, 2007.-  С. 151-158. 

2. Головко Н.В. Профілактика зубощелепних аномалій. Вінниця, 
2005. – С. 103-198, 204-236. 

3. Головко Н.В. Ортодонтичні апарати. Вінниця, 2006. – С. 22-32, 

116-123, 166-169. 

4. Ортодонтия / Под ред. Куцевляка В.И. Харьков, 2006. - С. 9-12. 

5. Хорошилкина Ф.Я. Ортодонтия. Профилактика и лечение 
функциональных, морфологических и эстетических 
нарушений в зубочелюстно-лицевой области. Книга IV / 
Хорошилкина Ф.Я., Персин Л.С., Окушко-Калашникова В.П. 
М., 2005. - С. 25-408. 

6. Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. Сучасні методи профілактики 
зубощелепних аномалій і деформацій// Світ ортодонтії. – Київ: 
Вісник стоматології, 2003. - №1(4). - С. 6-9. 

 

  Загальна мета: уміти виявляти фактори ризику розвитку зубо-

щелепних аномалій у дітей, визначати обсяг профілактичних 
заходів у різні вікові періоди. 
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 Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 
1. Виявляти фактори ризику 

розвитку ЗЩА у дітей у 
різні вікові періоди. 

1. Оцінювати закономірності росту й 
розвитку щелепно-лицьової ділянці 
у дітей (кафедра стоматології  № 
1). 

2. Вибирати відповідні методи 
профілактики ЗЩА при наявності 
факторів ризику. 

2. Вибирати способи профілактики 
стоматологічних захворювань у 
дітей (кафедра стоматології № 1). 

3.Проводити групування дітей для 
диспансерного спостереження за 
Н.Г. Снагіною. 

3. Проводити групування пацієнтів 
для диспансерного спостереження 

(кафедра стоматології № 1). 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
1. Фактори ризику виникнення зубощелепних аномалій. 
2. Класифікація шкідливих звичок за В.П. Окушко. Методи 
виявлення і усунення шкідливих звичок. 
3. Аномалії будови і прикріплення м'яких тканин порожнини 
рота як фактор ризику розвитку зубо-щелепних аномалій, 
показання й терміни проведення хірургічних втручань. 
4. Профілактичні заходи при ранній втраті молочних зубів. 
5. Групування дітей для диспансерного спостереження за             
Н.Г. Снагіною. Обсяг допомоги в кожній групі. 
 

 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
Вихідний рівень: 1Д, 2 В, 3 А, 4 А, 5А, 6Д, 7Е, 8В, 9А, 10Е. 

Рубіжний: 1В, 2Е, 3В, 4В, 5А, 6С, 7Е, 8С, 9В, 10В. 
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Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А   

по 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів 
та синдромів (на основі 
опитування та огляду, 
визначення попереднього 

діагнозу); 
 визначення плану додаткових 

методів обстеження та 
оцінювати результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого. 

190 

 

90 

 

 

40 

 

20 

 

40 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп. 

Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 5). 

Методичні вказівки 
«Методи і засоби 
профілактики 
зубощелепних аномалій 
і деформацій у різні 
вікові періоди. 
Організація 
ортодонтичної 
допомоги. 
Диспансеризація в 
ортодонтії». – (Лиман, 
2016). 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

 

 

 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень,  моделі 
щелеп, таблиці, графи, 
схеми, алгоритми.  

Слайдоскоп, 

проектор 

Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 
варіанта по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім. 
М.Горького 
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ТЕМА 9: Порушення мовлення при патології прикусу, методи 
корекції. Особливості гігієни порожнини рота за наявності 
ортодонтичних конструкцій у порожнині рота. Диспансеризація 
в ортодонтії. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

 

 Несвоєчасне виявлення порушення функції мовлення та 
взаємозв’язку з патологією прикусу приводить до ускладнення 
лікування і досягнення найліпших результатів при усуненні 
ортодонтичної патології. Тому вивчення інтернами-стоматологами 
даної теми дозволить вдосконалити рівень цільових знань-умінь і 
забезпечити, в подальшому, високий рівень ортодонтичної 
допомоги хворим з зубо-щелепними аномаліями. При 
ортодонтичному лікуванні погіршується самоочищення порожнини 
рота, підвищується накопичення м’якого зубного нальоту, можуть 
виникати запальні явища в тканях пародонту, порушуються 
процеси обміну в твердих тканях зубів супроводжувана де 
мінералізацією та виникненням початкового карієсу. Дотримання 
пацієнтом всіх правил гігієни, спроможність ортодонта надавати 
конкретні рекомендації по застосуванню засобів індивідуальної 
профілактики, допоможуть попередити ускладнення після 
ортодонтичного лікування. 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

1. Хорошилкина Ф.Я. «Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных 
рядов, аномалии прикуса, морфофункциональные нарушения 
в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение». –            

М., 2006. – С. 163-166. 

2. Головко Н.В. Профілактика зубощелепних аномалій. – 

Вінниця: Нова Книга, 2005. – С. 236-248.  

3. Улитовский С.Б. «Практическая гигиена полости рта». –            

М., 2002. –   65 с. 

4. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта / Под ред.            
Я.В. Костиной, В.М. Чапала. - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 70 с. 

 

 Загальна мета: Вміти застосовувати методи корекції 
патології мовлення. Знати основні причини проявлення та методи 
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попередження ускладнень при ортодонтичному лікуванні. Вміти 
обирати індивідуальну схему гігієни порожнини рота пацієнтам з 
ортодонтичними апаратами. 
 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-

умінь 

Вміти: 
 1. Виділяти та інтерпретувати 
порушення мовлення на підставі 
скарг, анамнезу та об’єктивного 
обстеження хворого. 

1. Збирати, оцінювати скарги, 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження стоматологічних хворих 
(кафедра стоматології № 1). 

 2. Скласти індивідуальну схему 
діагностичного пошуку в рамках 
ведучих синдромів. 

2. Інтерпретувати дані клінічних 
проб,  антропометричних 
досліджень, рентгенологічних 
досліджень. (кафедри стоматології 
№ 1). 

3. Провести диференційовану 
діагностику порушення 
мовлення на підставі 
діагностичних алгоритмів. 

3. Розпізнавати основні синдроми 
порушення мовлення при патології 
прикусу (кафедра стоматології № 1). 

4. Поставити остаточний діагноз, 
призначити методи корекції. 

4. Встановлювати попередній 
діагноз, скласти план лікування 
порушення (кафедра стоматології   
№ 1). 

5. Впроваджувати профілактичні 
заходи при патології прикусу, 
спрямовані на попередження 
виникнення порушень мовлення. 

5. Виявляти порушення прикусу у 

дорослих (кафедра стоматології   
№ 1). 

6. Вибирати засоби 
індивідуальної гігієни пацієнтам 
з різними ортодонтичними 
конструкціями. 

6. Інтерпретувати заходи, які 
входять до індивідуальної гігієни 
порожнини рота (кафедра 

стоматології № 1). 
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ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
 

1. Періоди формування мовлення у дітей. 
2. Етіологічні факторі, що впливають на порушення функцій 
мовлення. 
3. Різновиди речових порушень. 
4. Порушення мовлення при зубо-щелепних аномаліях. 
5. Методи корекції порушення мовлення. 
6. Особливості гігієни порожнини рота за наявності знімних 
ортодонтичних конструкцій. 
7. Засоби гігієни що використовуються для догляду за незнімними 
ортодонтичними конструкціями. 
8. Техніка використання індивідуальних засобів оральної гігієни за 
наявності ортодонтичних конструкцій в порожнині рота. 
 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
Вихідний рівень: 1С, 2 Е, 3 Д, 4 А, 5В, 6А, 7С, 8Д, 9Е, 10В. 

Рубіжний: 1Д, 2Д, 3С, 4А, 5Е, 6С, 7А, 8А, 9А, 10В. 
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Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А   

по 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів 
та синдромів (на основі 
опитування та огляду, 
визначення попереднього 

діагнозу); 
 визначення плану додаткових 

методів обстеження та 
оцінювати результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого. 

170 

 

80 

 

 

30 

 

20 

 

40 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп. 

Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 5). 

Методичні вказівки 
«Порушення мовлення 
при патології прикусу, 
методи корекції. 
Особливості гігієни 
порожнини рота за 
наявності 
ортодонтичних 
конструкцій у 
порожнині рота. 
Диспансеризація в 
ортодонтії». – (Лиман, 
2016). 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

 

 

 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень,  моделі 
щелеп, таблиці, графи, 
схеми, алгоритми.  

Слайдоскоп, 

проектор 

Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 
варіанта по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 

 

  

 


