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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. 

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). 

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). 
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 Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень 
Ваших знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

№ 1. При огляді пацієнта 32 років стоматолог виявив: наявність опуклого 
профілю, подовження нижньої третини обличчя, наявність сагітальної  і 
вертикальної щілин у фронтальній ділянці, коротку вуздечку язика, 
соматичний тип ковтання, змішаний тип дихання. Яка ознака відповідає 
віковій нормі? 

А. Сагітальна  і вертикальна щілини 

В. Опуклий профіль 

С. Соматичний тип ковтання 

Д. Змішаний тип дихання 

Е. Коротка вуздечка язика 

 

№ 2. Пацієнт 21 рік. Скарги на неправильний прикус. Зовнішній огляд без 
особливостей. У порожнині рота: оральний нахил різців обох щелеп зі 
збереженням контакту між різцями , по вертикалі перекриття до 1/3, 
міжрізцеві лінії співпадають. У бічних ділянках верхні зуби контактують з 
однойменними та позаду стоячими антагоністами, змикання перших 
постійних молярів за 1 класом Енгля, щічні бугри верхніх бічних зубів зовні  
щічних бугрів нижніх бічних зубів. Який попередній діагноз можна 
поставити цій пацієнтці? 

А. Прямий прикус 

В. Фізіологічна прогенія 

С. Ортогнатія 

Д. Мезіальний прикус 

Е. Опістогнатія 

 

№ 3 Пацієнт 29 років. Скарги на неправильний прикус. Зовнішній огляд без 
особливостей. У порожнині рота: нижні різці попереду верхніх зі 
збереженням контакту між різцями, по вертикалі перекриття до 1/3, 
міжрізцеві лінії співпадають. У бічних ділянках верхні зуби контактують з 
однойменними та позаду стоячими антагоністами, змикання перших 
постійних молярів за 1 класом Енгля, щічні бугри верхніх бічних зубів зовні  
щічних бугрів нижніх бічних зубів.  
Який попередній діагноз можна поставити даному пацієнту? 

А. Прямий прикус 
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В. Фізіологічна прогенія 

С. Ортогнатія 

Д. Мезіальний прикус 

Е. Опістогнатія 

 

№ 4 На прийомі у ортодонта дівчина 24 років. Обличчя симетричне, 

пропорційне. Зубна формула відповідає віку. Форма зубних дуг не змінена. 
При огляді встановлено діагноз - діастема нижньої щелепи. Яка форма 
верхнього зубного ряду повинна бути в нормі у даної пацієнтки? 

А. Півколо 

В. Парабола 

С. Трапеція 

Д. Напівеліпс 

Е. Сідлоподібна 

 

5. Пацієнту 25 років. Обєктивно: при оцінці функцій  визначено симптом 
“наперстка”, хворий облизує нижню губу. Зубна формула відповідає віку. У 
якому періоді прикусу симптом “наперстка” є проявом фізіологічного стану 
зубощелепної системи? 

А. Сформованого молочного прикусу  
В. Раннього змінного прикусу  
С. Пізнього  змінного прикусу 

Д. Формування постійного прикусу 

Е. Формування молочного прикусу 

 

6. При огляді стоматологом пацієнта 30 років визначено, що зуби бічного 
сегменту верхньої щелепи контактують з однойменними і з зубами нижньої 
щелепи, що стоять позаду. При якому виді прикусу можливо означене 
змикання зубних рядів? 

А. Дистальний прикус 

В. Ортогнатичний прикус 

С. Мезіальний прикус 

Д. Однобічний перехресний прикус 

Е. Двобічний перехресний прикус 

 

   7. На прийомі у стоматолога-ортопеда пацієнт 32 років. Обєктивно: 
обличчя симетричне і пропорційне. У порожнини рота всі зуби постійні. У 
фронтальній ділянці зуби верхньої щелепи контактують з ріжучими краями 
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нижніх різців, мають щільний ріжучо-ріжучий контакт, міжрізцева лінія 
збігається. Змикання зубів бічного сегменту по першому класу Енгля. Який 
фізіологічний тип прикусу відповідає означеному змиканню? 

А. Прямий прикус 

В. Фізіологічна прогенія 

С. Біпрогнатія 

Д. Опістогнатія  
Е. Ортогнатичний прикус 

 

8. Під час профілактичного огляду пацієнта 26 років виявлено наявність 
прямого прикусу, всі зуби постійні, між ними треми, діастеми. Наявність 
трем між зубами в цьому віці є ознакою: 
А. Аномалійного стану зубощелепної системи 

В. Нормального стану зубощелепної системи 

С. Не має діагностичної цінності 
Д. Немає правильної відповіді 
Е. – 

 

9. Пацієнтка 33 років скаржиться на естетичний недолік. Об’єктивно: 
профіль випуклий, висота нижньої третини зменшена, дуже виражена 
підборідна складка. Всі зуби постійні, між різцями в сагітальному напрямку 
щілина 3 мм, нижні різці контактують з твердим  піднебінням. У яких 
площинах має місце порушення зубощелепної системи? 

А. Сагітальній та вертикальній 

В.  Вертикальній 

С.  Сагітальній 

Д.  Вертикальній та трансверзальній 

Е.  Сагітальній та трансверзальній 

 

10. На прийомі у ортодонта пацієнтка 33 років. Обличчя симетричне, 
пропорційне. У порожнині рота – постійний прикус. Форма зубних дуг не 
змінена.  При огляді порожнини рота встановлено діагноз – діастема нижньої 
щелепи. Яка форма нижнього зубного ряду повинна бути у цьому віці ? 

А. Півколо 

В. Парабола 

С. Трапеція 

Д. Півеліпс 

Е. Сідловидна 
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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. 
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Морфофункціональна характеристика фізіологічного та патологічних 
видів прикусу залежно від віку 

Періоди 

розвитку 

фізіологічного 
прикусу 

 

Фізіологічні прикуси 

 

Патологічні прикуси 
 

Молочний: 
- Період формування 

прикусу 

- Сформований прикус 

- Період, який передує 
зміні зубів 

Змінний 

Постійний 

Ортогнатія 

Прямий 

Біпрогнатія 

Опістогнатія 

Фізіологічна прогенія 

Дистальний 

Мезіальний 

Відкритий 

Глибокий 

Перехресний  

Оцінка стану функцій 
ссання, жування, 

дихання, ковтання і 
мови 
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       Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми 
та ознайомтесь з тактичним алгоритмом. 
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Тактичний алгоритм: «ОЦІНКА СТАНУ ФУНКЦІЙ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ» 
 
 

ОЦІНКА СТАНУ ФУНКЦІЙ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ 

Визначення стану скронево-
нижньощелепного суглобу  Визначення функції 

дихання 
Визначення функції 

ковтання 
Визначення функції мовлення 

Пальпація ділянки суглоба 
під час відкривання та 

закриванні рота  

Шляхом спостереження за 
ворсинками вати, які 

прикладаються до ноздрі 

Шляхом спостереження за 
губами під час ковтання 

слини 

Чітка 
вимова усіх 
звуків. Язик 
у порожнині 

рота 

Нечітка вимова 
звуків 
(дислалія, 
межзубний 
сигматизм) 
Кінчик язика 
між зубними 
рядами 

Рухи плавні 
та безшумні 

Наявність 
клацання та 
хрускоту 

Рухи 
енергійні, 
вільні 

Відсутність 
рухів 

Відсутність 
наявних  скорочень 
мімічних м'язів 

Визначається поштовх 
кінчика язика від 

внутрішньої поверхні 
губи, напруження м'язів 

підборіддя. Симптом 
"наперстка" 

НОРМА Порушена 
мовна 

артикуляція 
НОРМА НОРМА 

НОРМА 

Функціональні й 
морфологічні 
порушення 
СНЩС 

Утруднене 
носове 
дихання 

Інфантильний 
тип ковтання 

НОРМА  
до 3-х років 

Патологія функції 
ковтання після 3-х років 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

 

1. Пацієнту 14 років. Об'єктивно: зубна формула відповідає віку. У 
фронтальній ділянці ріжуче-горбковий контакт, верхні зуби перекривають 
нижні на 1/3 висоти коронок. Лінії між центральними різцями на верхній і 
нижній щелепах збігаються. Для якого виду фізіологічного прикусу 
характерне таке змикання фронтального сегменту? 

А. Ортогнатичний прикус 

В. Опістогнатичнкий прикус 

С. Біпрогнатичнкий прикус  
Д. Прямий прикус 

Е. Фізіологічна про генія 

 

2. Під час огляду 5-річної дитини виявлені наступні дані об'єктивного 
огляду: контакти зубів фісурно-горбкові; горбки стираються; діастем, трем 
немає; форма верхнього й нижнього  зубного ряду у вигляді півкола. Які 
відхилення від вікової норми виявлені у дитини? 

А. Фісурно- горбкові контакти 

В. Співпадіння центральної лінії 
С. Відсутність трем і діастем 

Д. Стирання горбків 

Е. Форма зубних рядів 

 

3. Дитині 13 років. Об'єктивно: зубна формула відповідає віку. Між 
верхніми й нижніми різцями щілина за вертикаллю 3 мм. Носовий тип 
дихання, під час ковтання визначається напруження губ, симптом 
«наперстка», язик відштовхується від верхньої губи. Рот відкриває у повному 
обсязі. Яке функціональне відхилення зубощелепної системи виявлене ? 

А. Носовий тип дихання 

В. Інфантильний тип ковтання 

С. Змішаний тип дихання  
Д. Соматичний тип ковтання 

Е. Порушення функції суглобів 

 

 4. При проведенні клінічної функціональної проби з ковтком води у 
дитини 7 років при ковтанні зморщується лоб, закриваються очі, виявляється 
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симптом «наперстка». Де розташований кінчик язика під час ковтання у цієї 
дитини? 

А. Між бічними зубами 

В. Між передніми зубами 

С. На піднебінної поверхні верхніх різців 

Д. На язичній поверхні нижніх різців 

Е. На твердому піднебінні 
 

5. Пацієнтка 13 років скаржиться на естетичний недолік. Об'єктивно: 
профіль опуклий, висота нижньої третини обличчя зменшена, дуже виражена 
підборідна складка. Всі зуби постійні, між різцями у передньо-задньому 
напрямку - щілина 3 мм. Різцеве перекриття до 1/3 висоти коронок. Змикання 
бокових зубів нейтральне. У якій площині є порушення змикання прикусу у 
пацієнтки? 

А. Фронтальній 

В. Вертикальній 

С. Сагіттальній 

Д. Трансверзальній 

Е. Горизонтальній 

 

 6. Дівчинці 3 роки. Мати турбує мляве жування у дитини. В анамнезі -  

штучне вигодовування. Об'єктивно: 20 тимчасових зубів, горби зубів добре 
виражені. Форма верхнього і нижнього зубних рядів - півколо. Який період 
прикусу у даної дитини? 

А. Змінний 

В. Сформований молочний 

С. Молочний, що формується 

Д. Період, що передує змінному 

Е. Постійний 

 

 7. Дитина народилася доношеною з вагою 3200 г, ріст 53 см. Пологи 
перші фізіологічні. Яке положення нижньої щелепи у дитини спостерігається 
після народження? 

A. Фізіологічна прогенія 

B. Фізіологічна ретрогенія 

C. Пряме співвідношення 

Д. Глибоке перекриття 

E. Відкритий прикус 
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 8. Хворій 12 років. Скарги на естетичний недолік. Об'єктивно: 
зменшена нижня третина обличчя, фронтальні зуби верхньої щелепи 
перекривають нижні на 2/3 висоти, нахилені орально, в бокових відділах по 
всій довжині одноіменний горбків контакт антагоністів, змикання перших 

постійних молярів по 2 класу за Енглем. В яких площинах є порушення 
форми зубних рядів? 

A. Трансверзальній і вертикальній 

B. Трансверзальній 

C. Сагітальній і вертикальній 

Д. Сагітальній 

E. Вертикальній 

 

 9. Шкільним дитячим стоматологом до ортодонта скеровано хлопчика 
12 років. Скарги відсутні. Зубна формула відповідає віку. У фронтальній 
ділянці у всіх площинах відхилення відсутні. В боковій ділянці 
спостерігається обернене перекриття зубів бокового сегменту. Встановіть 
попередній діагноз. 
A. Дистальний прикус 

B. Мезіальний прикус 

C. Косий прикус 

Д. Відкритий прикус 

E. Глибокий прикус 

 

 10. У дитини 6 років в порожнині рота всі зуби тимчасові,є діастеми та 
треми, стертість жувальних поверхонь зубів. Визначається уступ 
Цилінського. Зубні ряди в тимчасовому прикусі мають форму: 
A. Напівеліпса 

B. Напівкола 

C. Трапеції 
Д. Параболи 

E. V-подібну 
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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 та методи рентгенологічного дослідження.  
 

 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 
захворювання, скарг дитини, даних 
про стан зубощелепної системи 

найближчих родичів. 

1.  Проводити збір анамнезу життя і 
захворювання, скарг у дорослих 
(кафедра стоматології № 1). 

2. Проводити огляд обличчя і 
порожнини рота дитини. 

2. Оцінювати дані стану  
зубощелепної системи дорослого 
при стоматологічному обстеженні  
(кафедра 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 № 1 та рентгенології). 
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 Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень 
Ваших знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

 

 №1 На прийомі в стоматолога хворий 30 років. При огляді порожнини 
рота: вуздечка верхньої губи коротка, тяжиста, вплітається в міжзубний 
сосочок, зубна формула відповідає віку, діастема на верхній щелепі 4 мм. В 
бічній ділянці співвідношення зубів нейтральне. Сума поперечних розмірів 
12 ,11 і 21, 22 зубів складає  30 мм. Який з перерахованих факторів є 
причиною діастеми? 

А. Макродентія 

В. Аномалія вуздечки верхньої губи 

С. Макроглоссія 

Д. Мікродентія 

Е. Шкідливі звички 

 

 №2. Пацієнт 20 років скаржиться на відсутність верхніх латеральних 
різців. В анамнезі: в матері не прорізався правий латеральний різець, лівий 
має шилоподібну форму. Об´єктивно: конфігурація обличчя без змін; 12 та  
22 відсутні. У фронтальній ділянці верхньої щелепи – діастема і треми, ікла 
дещо зсунуті в бік відсутніх зубів при нейтральному співвідношенні зубних 
рядів. Який метод обстеження буде найбільш інформативним для 
встановлення діагнозу у цього хворого? 

А. Ортопантомографія 

В. Телерентгенографічні дослідження 

С. Вимірювання діагностичних моделей 

Д. Вивчення родословної 
Е. Клінічне обстеження 

 

 № 3. При огляді у пацієнта 20 років виявлено інфантильний тип 
ковтання. Це функціональне порушення може призвести до: 
А. Розширенню верхнього зубного ряду 

В. Розширенню нижнього зубного ряду 

С. Неповного прорізування передніх зубів 

Д. Звуження нижнього зубного ряду 

Е. Звуження верхнього зубного ряду 
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 № 4. Пацієнту 25 років. Звернувся до лікаря стоматолога-ортопеда з 
приводу протезування. Об’єктивно: відсутність 12 11 і 21 22, обличчя 
округле, добре виражені скули, підборіддя квадратне. Вкажіть 
антропометричні бічні точки обличчя для визначення індексу Ізара? 

А. Офріон 

В. Назіон 

С. Зігіон 

Д. Поріон 

Е. Орбітале 

 

 5. Пацієнт 60 років. Звернувся до лікаря стоматолога-ортопеда з 
приводу протезування частковими знімними протезами. Яку методику 
використовує лікар для визначення пропорційності розмірів різців? 

А. Ізара 

В. Пона 

С. Герлаха 

Д. Снагіної 
Е. Тона 

 

 6. Пацієнтові 40 років було виготовлено штучні пластмасові коронки на 
11,12 і 21,22 зуби. Сума мезіодистальних розмірів коронок 36 мм. Коронки 
гармонічні із обличчям. Даний розмір коронок можна віднести до: 
А. Абсолютної макродентії  
В. Відносної макродентії 
С. Нормодентії 
Д. Мікродентії 
Е. Немає правильної відповіді 
 

 7. Пацієнту 30 років. Три дні тому впав зі сходів. Попередній діагноз: 
перелом коронок і коріння 11 і 21. Який вид рентгенологічного обстеження 
найбільш доцільний в даному випадку? 

А. Контактна внутрішньоротова рентгенографія 

В. Оклюзійна внутрішньоротова рентгенографія 

С. Ортопантомографія 

Д. Панорамна рентгенографія щелеп 

Е. Зонографія 
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 8. У пацієнта 25 років виявлені наступні зміни: коронка  16 зуба 
зруйнована 1/3; пульпова камера розкрита, у піднебінного коріння обширне 
вогнище деструкції кісткової тканини з чіткими рівними краями, 0,5 см. З 
анамнезу:   зуб хворів 6 місяців тому, порожнина зуба була розкрита, на 
подальше лікування пацієнт не з'явився. Якому хронічному захворюванню 
відповідають дані рентгенологічного дослідження? 

А. Фіброзному періодонтіту 

В. Гранулюючому періодонтіту 

С. Гранулематозному періодонтіту 

Д. Пульпіту, ускладненому періодонтітом 

Е. Конкрементозному пульпіту 

 

 9. Пацієнту 22 роки. Скарг не пред'являє. При зовнішньому огляді: 
обличчя несиметричне, пропорційне. Зубна формула відповідає віку. Який 
рентгенологічний метод дозволяє свідчити про симетричність розвитку 
правої і лівої половин нижньої щелепи? 

А. Рентгенографія СНЩС 

В. Профільна телерентгенографія 

С. Ортопантомографія 

Д. Рентгенографія носових пазух 

Е. Внутрішньоротова рентгенографія 

 

10.  В клініці ортодонтії проводять оцінку функції ковтання у дівчинки 7 
років. Яку пробу для цього використовують? 

А. Зі стоматологічним дзеркалом 

В. Проба Ешлера-Біттнера 

С. З ворсинками вати 

Д. З ковтком води 

Е. Проба Гельмана 
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4. Рентгенологічні методи діагностики зубощелепних аномалій. 
5. Методика отримання і вивчення фотографій голови в фас і профіль. 
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Граф логічної структури змісту теми: «КЛІНІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ 
АНОМАЛІЙ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скарги 

- естетичний недолік 
- утруднене жування 
- порушення мовлення 
- припухлість, 

кровоточивість ясен 
- біль і клацання скронево-

нижнєщелепового суглобу 

Анамнез 

- хвороби матері 
- термін народження і вага 

дитини 
- пологові травми 
- вид вигодовування 
- загальний розвиток дитини, 

термін появлення перших 
молочних зубів 

- загальносоматичні 
захворювання 

- рахіт 
- нейроендокринні 

захворювання 
- інфекційні 

захворювання 
- захворювання 

носоглотки 
- хвороби зубів і 

щелеп 
- травми і операції 

- ротове дихання 
- звички смоктання 

пальців, язика, 
предметів 

- неправильна мовна 
артикуляція 

- неправильні 
позотонічні 
рефлекси 

- неправильне 
(інфантильне) 
ковтання 

Перенесенні захворювання 
Шкідливі звички 

Огляд 

Зовнішній Порожнини рота 

- стан ясен і слизової 
порожнини рота, 
виразність 
апікального базису 

- вуздечка язика, 
губ, форма, розмір, 
положення язика 

- стан кільця 
Пирогова 

- кількість, форма, 
положення зубів 

- форма зубних дуг 
- співвідношення 

зубних рядів у 
фронтальній 
ділянці: 
- по вертикалі 
- по сагіталі 
- по трансверзалі 

- співвідношення 
зубних рядів в 
бічних  ділянках 

- по вертикалі 
- по сагіталі 
- по трансверзалі 

 

Постать 

Форма, 
симетричність і 
пропорційність 

обличчя 

Підборіддя 

Стан носогубних і 
підборідних борозен 

висота нижньої 
третини обличчя 

- профіль обличчя 
- нижнєщелеповий 

кут 

- Дослідження 
скронево-
нижнєщелепового 
суглобу 
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Граф логічної структури змісту теми: „Антропометричні методи діагностики зубощелепних 
аномалій ” 

 

 

Антропометричні методи діагностики зубощелепних аномалій  
 

 

Антропометричні 
дослідження 

моделей щелеп 

 Антропометричні 
дослідження обличчя і голови 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотометричні  
дослідження 

обличчя 

Ширина 
обличчя 

Морфологічна 
довжина 
обличчя 

Сагітальні 
вимірювання 

Трансверзальні 
вимірювання 

Вертикальні 
вимірювання 

Довжина 
апікального 

базису за 
Хаусом-

Снагіною 

Ширина  
зубної 
дуги в 
ділянці 

4:4 

Ширина  
зубної 
дуги в 
ділянці 

6:6 

Ширина  
апікального 

базису за 
Хаусом-

Снагіною 

Лицевий індекс 
за Ізаром 

Висота 
альвеолярних 

виростків 

Глибина 
піднебіння  

Премолярний 
індекс Пона 

Молярний 
індекс Пона 

Довжина 
переднього 
відрізку за 
Коркхаузом 
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Граф логічної структури змісту теми: «Рентгенологічні методи дослідження зубощелепних 
аномалій» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентгенологічні методи дослідження зубощелепних аномалій 

Внутрішньоротові Позаротові 

Внутрішньоротова контактна рентгенографія 
 контактная рентгенография 

Внутрішньоротова оклюзійна рентгенографія 
 

Рентгенографія піднебінного 
шва 

Рентгенографія бокової проекції тіла і гілки нижньої щелепи 

Рентгенографія СНЩС 

Метод Parma 

Метод Schuller 

Томографія 
Спіральна комп’ютерна 

МРТ 

Зонографія 

Панорамна рентгенографія 

Рентгенографія кісті 

Телерентгенографія 

Пряма (фасна) 

Бокова (профільна) 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
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1.  Фліс П.С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 с. 
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Допоміжні: 
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«ИЗПЦ «Информкнига», 2007. – 248 с. 
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 Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення 
теми та ознайомтесь з тактичними алгоритмами. 
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Тактичний алгоритм: «Визначення типу профиля обличчя.» 

 

    Визначення на обличчі вимірювальних точок: 
1. точка на переніссі (N) 
2. підносова точка (Sn) 
3. найбільш виступаюча точка на підборідді (Pog) 

Прямий профіль Опуклий профіль 

Патологія (дистальний 
прикус) Норма 

Увігнутий профіль 

Патологія (мезіальний 
прикус) 

Підносова точка зміщена вперед 
і/або підборідна дозаду. Точки 
утворюють опуклу криву. 

Визначення типу профиля обличчя 

Усі три точки проектуються на 
одній вертикальній лінії, 
утворюючи кут 180˚; допустиме 
відхилення ±5˚. 

Підносова точка зміщена дозаду 
і/або підборідна вперед. Точки 
утворюють увігнуту криву.  
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Тактичний алгоритм: «Оцінка лицевого морфологічного індексу Ізару» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Оцінка лицевого морфологічного індексу Ізару 

1 етап 1) Знаходження антропометричних лицевих точок: 
 Офріон (Oph) - на перетині дотичній до надбрівних дуг і серединної лінії обличчя. 

        Гнатіон (Gn) - найбільш нижня точка на підборідді. 
       Зігіон (Zy) - найбільш нижня точка на підборідді. 

2 етап 

1)  Вимірювання морфологічної висоти обличчя: відстань від точки Oph до точки 
Gn. 

2) Вимірювання морфологічної ширини обличчя: відстань від точки Zy справа до 
точки Zy зліва 

3 етап 
Обчислення індексу: морфологічна  висота обличчя_ х100% 
     морфологічна ширина обличчя 

4 етап Оцінка отриманого результату індексу Ізару 

від 104 и більше % 97-103% від 96% і менше  

Вузьке обличчя Середнє обличчя Широке обличчя 
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ТАКТИЧНИЙ АЛГОРИТМ: «ВИЗНАЧЕННЯ ШИРИНИ ЗУБНОГО РЯДУ ЗА МЕТОДОМ ПОНА » 

 

Визначення ширини зубного ряду за методом Пона 

Вимірювання суми ширини коронок 4-х постійних резців (Σ 21!12) 

Вимірювання ширини зубної дуги між вимірювальними точками Пона на перших 
премолярах та перших постійних молярах 

Порівняння отриманих результатів вимірювань з індивідуальною нормою ширини зубного 
ряду в залежності від отриманого значення Σ 21!12 

1 етап 

2 етап 

3 етап 

Ширина зубного ряду менше 
індивідуальної норми 

Ширина зубного ряду дорівнює 
індивідуальній нормі 

 

Ширина зубного ряду більше 
індивідуальної норми 

 

Звуження зубного ряду Норма  Розширення зубного ряду 
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Тактичний алгоритм: «Визначення довжини переднього сегмента зубної дуги за методом Коркхауза». 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Визначення довжини переднього сегмента зубної дуги за методом Коркхауза 

1 етап 

2 етап 

3 етап 

4 етап 

Визначення суми ширини коронок чотирьох верхніх постійних різців (∑ 21|12 ) 

Проведення лінії через вимірювальні точки Пона на перших премолярах (лінія a) 

Визначення довжини переднього сегменту: опускаємо перпендикуляр з вершини ясеневого сосочка з 
вестибулярної поверхні між центральними різцями на лінію а 

Порівняння отриманих результатів з індивідуальною нормою довжини переднього сегменту в залежності від 
отриманого значення ∑ 21|12 

Довжина переднього сегменту 
зубної дуги менше 
індивідуальної норми 

Вкорочення переднього 
сегменту зубної дуги 

Довжина переднього сегменту 
зубної дуги дорівнює 
індивідуальній нормі 
 

Норма 

Довжина переднього сегменту 
зубної дуги більше 
індивідуальної норми 
 

Подовження переднього 
сегменту зубної дуги 
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ТАКТИЧНИЙ АЛГОРИТМ  «Показання до видів рентгенологічного дослідження при діагностиці 
зубощелепних аномалій» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адентія, надкомплектні зуби, 
мінералізація корнів тимчасових 
та постійних зубів, резорбція 
корнів тимчасових зубів, стан 
піднебінного шва, альвеолярного 
відростка 

Внутришньоротова 
рентгенографія  контактним 
або оклюзійним методом 
(одночасне дослідження не 
більш 2-х постійних або 3-х 
тимчасових зубів) 

Стан коренів всіх тимчасових та 
постійних зубів, носової перетинки, 
ВНЩС, лобної та верхньощелепної 
пазух, стан  альвеолярного відростка, 
виличних кісток, гілок НЩ та 
під'язикової кістки 

Ортопантомографія, панорамна 

рентгенографія щелеп 

Діагностика клінічних форм 
аномалій прикусу, 
проведення краніо-, гнато- 
та профілометрії (лінійні та 
кутові виміри) 

Бокова (профільна) та 
аксіальна(пряма) 
телерентгенографія (ТРГ)  

Симптоми зубощелепних аномалій 

Показання до видів рентгенологічного 
дослідження при діагностиці 

зубощелепних аномалій  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

 

1. Пацієнтка 11 р. направлена до ортодонта зі скаргами на порушення 
естетики обличчя.  В дівчинки визначається сагітальна щілина – 6 мм, 
глибина перекриття – на всю висоту коронок, верхні ікла в горбкових 
контактах з нижніми, перші постійні моляри розташовані за 2 класом. В яких 
площинах визначаються відхилення від вікової норми прикусу? 

А. Сагітальній 

В. Вертикальній 

С. Трансверзальній 

Д. Сагітальній і вертикальній 

Е. Сагітальній и трансверзальній 

 

2. При огляді порожнини рота у немовляти лікар виявив наявність 81 зуба, 
нижню ретрогнатію, щілина по вертикалі 3 мм у фронтальній ділянці, 
підвищена складчастість піднебіння, виражені альвеолярні виростки, 
інфантильний тип ковтання. Що не відповідає віковій нормі будови 
зубощелепної системи немовляти? 

А. Наявність молочного зуба 

В. Підвищена складчастість піднебіння 

С. Інфантильний тип ковтання 

Д. Нижня ретрогнатія 

Е. Щілина по вертикалі 3мм у фронтальній ділянці 
 

3. Батьки дитини 3-х р. звернулися зі скаргами на незмикання передніх зубів. 

Об´єктивно: обличчя симетричне, в пропорціях не змінено, вуздечка язика 
коротка, тяжиста, зубні дуги напівкруглі, зуби стоять щільно, бугри добре 
виражені. Дистальні поверхні 55,65 і 75,85 лежать в одній фронтальній 
площині. Що в даному випадку не відповідає віковій нормі? 

А. Коротка вуздечка язика і щілина по вертикалі 
В. Наявність одного антагоніста в 55,65 і 75,85 

С. Виразність бугрів молочних молярів 

Д. Напівкругла форма зубних дуг 

Е. Відсутність сагітальних і трансверзальних кривих 

 

4. У дівчинки 9 років зі скаргами на естетичний недолік у процесі 
обстеження ортодонтом встановлений попередній діагноз: дистальний 
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прикус, ускладнений глибоким. Визначається 2 клас 1 підклас за Енглем. За 
допомогою якої клінічної проби можливо провести диференціальну 
діагностику основних клінічних форм дистального прикусу? 

А. Функціональна жувальна проба по Рубінову 

В. Проба Ешлера-Біттнера 

С. Перша проба за Ільїною-Маркосян 

Д. Друга проба за Ільїною-Маркосян 

Е. Третя проба за Ільїною-Маркосян 

 

5. На прийомі в ортодонта пацієнт 11 р. попереднім діагнозом: дистальний 
прикус. При огляді обличчя – профіль опуклий. Які точки будуть використані 
лікарем для визначення типа профілю? 

А. Тріхіон, офріон. 
В. Назіон, субназіон, погоніон. 
С. Зігіон, орбітале, гнатіон. 
Д. Офріон, орбітале, субназіон. 
Е. Назіон, орбітале, тріхіон. 
 

6. При обстеженні пацієнта 12 років з  діагнозом: дистальний прикус, верхня 
макрогнатія, лицевий індекс за Ізаром дорівнює 105. Яке обличчя за Ізаром у 
даного пацієнта? 

А. Вузьке  
В. Широке  
С. Середнє  
Д. Асиметричне 

Е. Пропорційне 

 

7. Після вивчення  моделі щелеп пацієнта 14 років, лікар встановив  діагноз: 
глибоке різцеве перекриття, звуження верхньої і нижньої зубних дуг, 
скупченість зубів на нижній щелепі. Яку методику використовував лікар для 
вимірювання пропорціональності розмірів коронок постійних різців ? 

А. Пона 

В. Коркхауза 

С. Тона 

Д. Герлаха 

Е. Снагіної 
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8. Пацієнту 12 років. Ортодонтом встановлено попередній діагноз: 
дистальний прикус, нижня мікрогнатія. Який рентгенологічне дослідження 
буде найбільш інформативним для встановлення остаточного діагнозу і 
вибору методу лікування? 

А. Ортопантомографія щелеп 

В. Внутрішньоротова рентгенографія 

С. Аксіальна телерентгенографія 

Д. Бокова телерентгенографія 

Е. Панорамна телерентгенографія щелеп 

 

9. На прийомі у ортодонта пацієнт 14 років. У анамнезі: у віці 3 років травма 
скронево-нижньощелепного суглобу ліворуч. Три місяці тому дитина стала 
відзначати, що  відкриття рота утруднене. Об'єктивно: обличчя різко 
асиметричне, підборіддя скошене праворуч. Рот відкривається на 1 палець. 
Встановлено попередній діагноз: двосторонній перехресний прикус із зсувом 
нижньої щелепи. На рентгенограмі скронево-нижньощелепного суглобу 

суглобова щілина відсутня, головка суглоба деформована. Якому 
захворюванню  відповідає дана рентгенологічна картина? 

А. Артроз 

В. Артрит 

С. Артрозо-артрит 

Д.Анкілоз 

Е. Дисплазія виросткового відростка 

 

10. Дитина 10 років скаржиться на відсутність 12 і 22 зуба. З анамнезу: 62, 52 
випали своєчасно. У батька природжена адентія 22 зуба і шилоподібна 
коронка 12 зуба. Яке рентгенологічне дослідження дозволить уточнити 
попередній діагноз? 

А. Бокова телерентгенографія голови 

В. Аксіальна телерентгенографія голови 

С. Ортопантомографія щелеп 

Д. Оклюзійна внутрішньоротова рентгенографія зубів 

Е. Панорамна рентгенографія щелеп 
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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. 
    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). 

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). 
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    Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших 
знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

1. Пацієнт 7 років. Об'єктивно: зубна формула відповідає віку, при змиканні у 
фронтальній ділянці відсутній ріжуче-горбковий контакт, перекриття на 1/3 
висоти коронки, міжрізцеві лінії співпадають; у бічній ділянці 1 клас за 
Енглем, щічні бугри нижніх бічних зубів розташовані назовні від верхніх 
бічних на ширину горбка. У якій площині/площина є відхилення від норми у 
пацієнта? 

А. Сагітальній. 

В. Вертикальній. 

С. Трансверзальній. 
Д. Сагітальній і вертикальній. 
Е. Трансверзальній і сагітальній. 
 

2. Пацієнт 28 років з діагнозом діастема верхньої щелепи. При огляді: 
присінок порожнини рота глибокий, зубна формула відповідає віку, вуздечка 

верхньої губи коротка, тяжиста, місце прикріплення вуздечки запалене, при 
відтягуванні кровоточить. Оберіть тактику ведення даного пацієнта. 
А. Пластика вуздечки верхньої губи й переміщення 11 і 21 медіально 

В. Пластика вуздечки верхньої губи 

С. Ортопедичні металокерамічні коронки на 11,21 зуби 

Д. Пластика поглиблення присінку порожнини рота 

Е. Реконструкція коронок 11,12,21,22 без пластики 

 

3. Пацієнт 18 років з діагнозом ретенція 11 зуба. Об'єктивно в зубній формулі 
відсутній 11 зуб, місця в зубній дузі для нього достатньо. При пальпації в 
області перехідної складки 11 зуба ущільнення. На рентгенограмі: 11 зуб з 
повністю сформованим коренем, по ріжучому краю 3 просвітління округлої 
форми розмірами 2 мм у діаметрі. Виберіть тактику ведення хворого. 
А. Видалення новоутворень, оголення коронки 11 зуба з наступним 
ортодонтичним лікуванням 

В. Видалення новоутворень з наступним протезуванням 

С. Видалення новоутворень  
Д. Диспансерне спостереження без хірургічних втручань 

Е. Видалення новоутворень і виготовлення мостоподібного протеза 
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4. Пацієнт 30 років. В анамнезі рахітичне звуження верхньої щелепи й 
вестибулосупрапозиція 13 і 23 зубів. Що прискорить  переміщення 13 і 23 
після створення місця в зубній дузі?  
А. Електрофорез із солями літію 

В. Остеотомія в 13 і 23 зубів 

С. Загальний масаж верхньої щелепи 

Д. Призначення препаратів кальцію 

Е. Компактостеотомія в ділянці 13 і 23 зубів 

 

5. Дитині 6 років скарг не пред'являє. Клінічний огляд. Зубна формула:             
26 65 64 63 62 61 | 51 52 53 54 55 16 

 46 95 85 84 82 81 | 71 72 73 74 75 36 

Форма зубних рядів верхньої й нижньої щелепи - півколо. Зуби у 
фронтальній ділянці розташовані із проміжками, ріжучі бугри іклів і інших 
зубів виражені, дистальні поверхні останніх молярів мають мезіальну 
сходинку. Що з перерахованого не відповідає нормі даного вікового періоду 
розвитку зубощелепної системи? 

А. Зубна формула 

В. Форма зубних рядів 

С. Положення зубів у зубних рядах 

Д. Виразність бугрів молочних зубів 

Е. Наявність мезіальної сходинки в змиканні других молочних зубів 

 

6. Дитині 8 років, скарг не пред'являє. Зубна формула: 
26  0   0  63 22  21| 11 12 53 54 0  16 

46 85  84 83 42  41| 31 32 73 74 75 36 

Форма зубного ряду на верхній щелепі - напівеліпс, на нижній щелепі – 

парабола, бугри молочних зубів стерті. Що з перерахованого може бути 
віднесене до відхилень від норми розвитку зубощелепної системи в даному 
віці? 

А. Кількість зубів на верхній щелепі 
В. Кількість зубів на нижній щелепі 
С. Форма зубного ряду на верхній щелепі 
Д. Форма зубного ряду на нижній щелепі 
Е. Стирання горбів молочних зубів 
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7. Дитині 7 років. Скаржиться на минаючий біль від термічних подразників в 
75 зубі. Зубна формула не відповідає віку. Індекс КПУ+кп=8(9). Визначте 
ступінь компенсації каріозного процесу? 

А. Компенсована 

В. Субкомпенсована 

С. Декомпенсована 

Д. Гіперкомпенсована 

 

8.  На прийомі в ортодонта пацієнт 11 років з попереднім діагнозом: 
дистальний прикус. Які точки на обличчі треба використати для визначення 
типу профілю у цього пацієнта? 

А. Тріхіон, офріон 

В. Назіон, субназіон, погоніон 

С. Зігіон, орбітале, гнатіон 

Д. Офріон, орбітале, субназіон 

Е. Назіон, орбітале, тріхіон 

 

9. У дівчинки 9 років зі скаргами на естетичний недолік у процесі 
обстеження ортодонтом встановлений попередній діагноз: дистальний 
прикус, ускладнений глибоким. За допомогою якої клінічної проби можливо 
провести диференціальну діагностику основних клінічних форм дистального 
прикусу? 

А. Функціональна жувальна проба по Рубінову 

В. Проба Ешлера-Біттнера 

С. Перша проба за Ільїною-Маркосян 

Д. Друга проба за Ільїною-Маркосян 

Е. Третя проба за Ільїною-Маркосян 

 

 10.  При вивченні моделей щелеп пацієнта 14 років з діагнозом: 
глибоке різцеве перекриття, звуження верхньої та нижньої зубних дуг, 
скупченість зубів  лікар проводив вимірювання пропорційності розмірів 
коронок постійних зубів.  Яку методику він для цього використовував? 

А. Індекс Тона 

В. Методику Коркхауза 

С. Методику Пона 

Д. Методику Герлаха 

Е. Методику Снагіної 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

 

1.  Л.А. Кулаков, Т.Г. Робустова, Л.И. Неробеев.  Хирургическая 
стоматология и челюстно-лицевая хирургия. -  М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2010. 
— 928 с. 
2. Головко Н.В. Ортодонтія. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 220 с. 
 

 

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. 
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Граф логічної структури змісту теми: «Загальні принципи і засоби ортодонтичного лікування 
для усунення місцевих і соматичних порушень».  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фізіотерапія Пальцевий масаж 

Вправи для тренування м’яз язика 

Вправи для тренування м’яз, які 
піднімають нижню щелепу 

Вправи для тренування глоткової 
мускулатури 

Вправи для виправлення аномалій 
положення зубів 

Вправи для м’яз, висуваючих 
нижню щелепу 

Ультрафонофорез 

Метод дозованого вакууму 
за Кулаженко 

Магнитотерапія 

Електростимуляція 

Вібростимуляція 

Ультразвук 

Мікрохвильова резонансна 
терапія міліметрового 
діапазону 

Альвеолярного 
паростка 

Губ 

Загальний масаж 

ЛФК 

Методи лікування в ортодонтії 

Міогімнастика 

Вправи для тренування колового 
м’яза рота 

Біологічний 
 

Апаратурний Протетичний Хірургічний Комбінований Фізіотерапевтичний 

Електрофорез 

Окремих зубів 

Логопедична 
міогімнастика 

Лазерне 
опромінення 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

Основні: 
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. 
 

Допоміжні: 
1. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортодонтия. - Москва, 2008. - С.117-

123, 395- 420. 

2. Персин Л.С. Ортодонтия. - Москва, 2004. -  С. 132-144. 

 

 

 Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення 
теми та ознайомтесь зі тактичними алгоритмами, схемами. 
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Схема: « Зміст хірургічного методу лікування зубощелепних аномалій». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хірургічні методи 

Мала хірургія Ортогнатична хірургія 

Пластика укороченої вуздечки язика, губ 
(френулопластика) 

Пластика в ділянках тяжів слизової оболонки й 
поглиблення присінку порожнини рота 
(вестибулопластика). 
 

Оголення коронки ретенованого зуба 

Одномоментний поворот зуба навкруги вісі 

Реплантація й трансплантація зуба 

Видалення окремих зубів 

Компактостеотомія 

Вирівнювання супраментальної 
складки 

Реконструктивні операції на щелепах 
(остеотомія, остеопластика) 

Операції при 
макроглосії 

Молочних комплектних зубів 

Постійних комплектних зубів 

Послідовне серійне видалення зубів 
за методом Hotz 
 

Надлишкових зубів 
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Тактичний алгоритм: «Класифікація ортодонтичних апаратів». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За принципом 
(механізмом) дії 

Механічної дії 

Функціонально 
направляючі 

Функціонально діючі 

Комбіновані 

За способом та 
місцем дії 

Однощелепові 

Однощелепові 
міжщелепової дії 

Двощелепові 

Позаротові 

Комбіновані 

За опорою 

Взаємодіюча 
(реципрокна) 

Стаціонарна 

За способом 
фіксації 

Незнімні 

Знімні 

Комбіновані 

За призначенням 

Профілактичні 

Лікувальні 

Комбіновані 

Ретенційні 

За типом конструкції 

Дугові 

Капові 

Пластинкові 

Блокові 

Каркасні 

За місцем розташування 

Оральні 

Вестибулярні 

Позаротові (головні) 

Щелепові 

Комбіновані 
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Тактичний алгоритм: «Апарати механічної дії». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апарати механичної дії 

Елементи механічно діючої апаратури 

Пружини 
А 

Гвинти 
Б 

Кламера 
В 

Дуги 
Г 

Еластична тяга 
Д 

Протракційна 
1 

Ретракційна 
2 

Кофіна 
3 

Колера 
4 

З однією направляючою 
5 

З двома направляючими 
6 

Трьохвимірний 
7 

Рукоподібні 
пружинячі 
8 

Вестибулярна 
9 

Оральна 
10 

Показання до застосування 

Для мезіального 
зміщення зуба(ів) 

А-1 

Д 

Для розширення 
верхньої щелепи - А-3  

Для розширення 
нижньої щелепи - А-4 

Для розширення 
зубного ряда верхньої 
щелепи за сагіталлю, 

трансверзаллю 
А-3 

Б

Для переміщення зубів 
за сагіталлю, 

трансверзаллю 

А-1 

В-8 

Для утримання від 
орального зміщення 
зубів фронтальної 
ділянки щелепи 

Г-10 

Для розширення 
зубного ряда нижньої 

щелепи  
Б-5,6 

Для орального 

А-2,  

дистального зміщення  
В-7 зуба(ів) 

 

Для комбінованого 
розширення щелеп 

Б-7 

Для орального пере-

міщення або затримки 
росту фронтальної 
ділянки щелепи Г9 

 

Для переміщення зубів, 
зміщення щелепи 

Д 
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Тактичний алгоритм: «Апарати функціональної дії» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Апарати функціональної дії 

Елементи апаратів 

Похила площина 
А 

Щити 
В 

Оклюзійна накладка 
С 

Накусувальна площадка 
D 

Розташування (локалізація) 

У фронтальній 
ділянці 
1 

У боковій 
ділянці 
2 

Орально 
3 

Вестибулярно 
4 

На оклюзійній 
поверхні 
5 

Показання до застосування 

Зміщує щелепу, зміщує 
фронтальні зуби у 
сагітальному й 
вертикальному напрямку 
А-1 

Відсуває губи, 
щоки 

В-4 

Зміщує щелепу у 
протилежний бік 

А-2 

Знімають тиск 
язика на зуби, є 
допоміжною 
опорою 
В-3 

Вколочує 
контактуючі 
зуби 

C-5, D-1,3 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ 
ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ 

 

 1. Дитина 2,5 років. Батьки скаржаться на “мляве жування”. З 
анамнезу: народився недоношеним, вигодовування штучне, до 1,5 років 
користувалися соскою вночі, їжу обирає м'яку. Об'єктивно: лице 
симетричне, пропорційне, зубна формула відповідає віку, при змиканні в 
бічній ділянці відхилень не має, у фронтальному – щілина за сагіталлю - 

2,5 мм. Оберіть метод лікування. 
А.Біологічний 

В. Протетичний. 
С. Апаратурний. 
Д. Хірургічний. 
Е. Комбінований. 

 

 2. У дитини 9,5 років при огляді: лице симетричне й пропорційне, 
зубна формула відповідає віку, вуздечка верхньої губи коротка, м'ясиста, 
при її натяжінні – блідне місце прикріплення. Присінок порожнини рота 
глибокий, є діастема верхньої щелепи розміром 3,5 мм. Змикання зубів у 
фронтальній ділянці не порушене. Визначите комплекс лікувальних 
заходів для пацієнта. 
А. Френулотомія з накладенням еластичної лігатури на 11, 21 

В. Френулотомія та вправи з активатором Дасса 

С. Френулотомія й лікування за допомогою трейнера 

Д. Френулотомія й лікування із пластиною Хінца 

Е. Френулотомія з подальшим лікуванням знімним апаратом 

 

 3. У пацієнта 3 років після шкідливої звички (ссання першого пальця 
правої руки) з'явилася протрузія верхньої щелепи. Визначити комплекс 
лікувальних дій для дитини. 
А. Масаж фронтальної ділянки верхньої щелепи 

В. Масаж фронтальної ділянки нижньої щелепи 

С. Вправи для м'язів, які піднімають і опускають нижню щелепу                 
Д. Вправи для кругового м'яза рота 

Е. Вестибулопластика 

 

 4. На прийомі дитини 8 років рот замикається з напругою, зуби 
великі, розміри 11,12 і 21,22 зубів складає 38 мм, змикання в бічній ділянці 
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нейтральне, зуби нижньої щелепи у скупченому положенні. З анамнезу: у 
батька зуби великі, у дитинстві лікувався в ортодонта з видаленням 
постійних зубів. Виберіть тактику ведення пацієнта. 
А. Послідовне видалення зубів на верхній і нижній щелепі за Хотцем 

В. Виготовлення ортодонтичних апаратів з розширюючими гвинтами 

С. Вибрати тактикові лікування після прорізування всіх постійних зубів 

Д. Фіксувати преортодонтичний трейнер 

Е. Рекомендувати вестибулярну пластинку Шонхера 

 

 5. Пацієнт 12 років з діагнозом діастема верхньої щелепи. При 
огляді: лице пропорційне й симетричне. З боку порожнини рота – діастема 
верхньої щелепи 5 мм, вуздечка верхньої губи щільна, тяжиста, вплітається 
в піднебінний шов, місце прикріплення вуздечки при відведенні губи 
біліють. На рентгенограмі піднебінного шва є ділянки просвітлення в 
проекції прикріплення вуздечки верхньої губи. Виберіть обсяг 
хірургічного втручання. 
А. Пластика вуздечки верхньої губи   
В. Пластика вуздечки верхньої губи. з висіченням сполучнотканинних 
волокон зі шва. 
С. Пластика вуздечки верхньої губи з остеотомією. 
Д. Поперечне розсічення волокон вуздечки. 
Е. Пацієнт не має потреби в хірургічному лікуванні. 

 

 6. Дитині 7 років, батьки пред'являють скарги на неправильне 
положення фронтальних зубів. Об'єктивно: зубна формула відповідає віку, 
у фронтальній ділянці нижньої щелепи визначається скупченість зубів, 
бічні різці розташовуються поза дугою – орально, місця в зубній дузі не 
вистачає до 30% їх розміру. Для усунення патології застосували 
нижньощелепну пластинку із гвинтом для розширення зубного ряду. До 
якого виду з погляду механізму дії відноситься даний апарат? 

А. Функціонально-діючий 

В. Функціонально-напрямний 

С. Механічно-діючий 

Д. Комбінованої дії 
Е. Функціональний 
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 7. Для лікування пацієнта 10,5 років використаний регулятор функції 
Френкеля І типу. Що з перерахованого нижче не відноситься до 
функціональних елементів апарата? 

А. Каркас. 
В. Вестибулярна дуга 

С.  Губний пелот 

Д. Щічні щити. 
Е. Упор для язика 

 

8. У клініці ортодонтії для лікування пацієнта 10 років з дистальним, 
глибоким прикусом використана верхньощелепна пластинка з похилою 
площиною у фронтальній ділянці. Яким за часом дії на зубо-щелепову 
систему є апарат?                                       
А. Постійно діючий з незміною силою.                                                                    
В. Діючий із чітким інтервалом часу.                                                  
С. Переривчастої дії, пов'язаного з функціональним  навантаженням.                             
Д. Діючої без усякої системи (безладно)                                                   
Е.  Постійно діючий з мінливою силою 

 

 9. Хлопчик 9 років зі скаргами на вистояння верхніх фронтальних 
зубів. Зубна формула відповідає віку. Діагноз при зверненні - фронтальна 
прогнатія, глибокий прикус, діастема, треми верхньої щелепи. Для 
лікування використана верхньощелепна пластинка з вестибулярною дугою, 
рукоподібними пружними кламерами на різці, гвинтом для розширення 
верхньої щелепи, накусувальною площадкою. Що з перерахованого нижче 
в конструкції апарата має ознаки функціонального елементу апарату? 

А. Базис апарата 

В. Вестибулярна дуга 

С. Гвинт 

Д. Рукоподібні пружні кламера 

Е. Накусувальна площадка 

 

10. Пацієнтові 10 років. Батьки скаржаться на неправильний прикус у 
дитини. Зубна формула не відповідає віку. Рано видалені 75, 85 зуби. 
Встановлений дистальний прикус за рахунок недорозвинення й 
укорочення зубного ряду нижньої щелепи. На першому етапі для 
лікування виготовлена нижньощелепна пластинка із гвинтами в області 
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видалених 75, 85. Де повинен розташовуватися гвинт при дистальному 
переміщенні бічних зубів?                                                                      
А.  Перпендикулярно до переміщуваних зубів у бічній ділянці                             
В. У фронтальній ділянці в траснверзальній орієнтації                        
С. Паралельно переміщуваним зубам у бічній ділянці                                    
Д. У фронтальній ділянці в сагітальній орієнтації                           
Е. Місце розташування значення не має 
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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. 
 

    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). 

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). 
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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). 

 

 Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень 
Ваших знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

 

       №1. Пацієнтка 13 років скаржиться на естетичний недолік. 
Об’єктивно: профіль випуклий, висота нижньої третини зменшена, дуже 
виражена підборідна складка. Всі зуби постійні, між різцями в 
сагітальному напрямку щілина 3 мм, нижні різці контактують з твердим  
піднебінням. У яких площинах має місце порушення зубощелепної 
системи? 

А. Сагітальній та вертикальній 

В.  Вертикальній 

С.  Сагітальній 

Д.  Вертикальній та трансверзальній 

Е.  Сагітальній та трансверзальній 

 

    2.   На прийомі у ортодонта дитина 4 років, направлена лікарем з 
дитячого садка. Об’єктивно: обличчя асиметричне, підборіддя скошене 
вліво. Тип ковтання інфантильний, тип дихання носовий. У роті 20 
молочних зубів, треми, діастеми. Форма зубних дуг напівкругла. У бічній 
ділянці зліва щічні бугри нижніх зубів знаходяться назовні від щічних 
бугрів верхніх зубів. У фронтальній ділянці між різцеві лінії не 
співпадають.  
У якому напрямку є порушення змикання прикусу? 

А. Сагітальному 

В. Трансверзальному 

С. Вертикальному 

Д. Трансверзальному і вертикальному 

Е. Сагітальному і трансверзальному 
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3.   На профілактичному прийомі у лікаря-стоматолога  дитина 10 років. 
Скарг немає. При зовнішньому огляді патологічних змін не виявлено. У 
порожнині рота пізній змінний прикус.  Вкажіть послідовність 
прорізування постійних зубів: 
А. 1-2-6-4-3-5-7 

В. 6-1-2-4-3-5-7 

С. 6-1-2-3-4-5-7 

Д. 6-2-1-4-3-5-7 

Е. 1-6-2-4-3-5-7 

 

4.   Під час профілактичного огляду дитини 5 років виявлено наявність 
прямого прикусу, усі зуби тимчасові, між ними треми, діастеми. Наявність 
трем між зубами у цьому віці є ознакою: 
А. Аномалійного розвитку ЗЩС 

В. Нормального розвитку ЗЩС 

С. Немає діагностичної цінності 
Д. Немає правильної відповіді 
 

5.  При виборі методу лікування пацієнта 11 років з діагнозом: 
одностороннє вкорочення верхньої зубної дуги справа, 
вестибулосупраоклюзія 13 зуба, рання втрата 54, 55 зубів, лікар - ортодонт 
при вимірюванні гіпсових моделей щелеп використовував метод Герлаха, 
який дозволяє визначити: 
А. Ширину зубного ряду 

В. Довжину зубного ряду 

С. Пропорційність розмірів коронок різців зубних дуг 

Д. Співвідношення розмірів бокових сегментів зубних дуг 

Е. Співвідношення розмірів бокових і фронтальних сегментів зубних дуг 

 

6.  На прийомі у ортодонта батьки дівчинки 10 років  зі скаргами на 
неправильний прикус у дитини. У анамнезі – шкідлива звичка – ссання 
верхньої губи. Об’єктивно: лице симетричне, вкорочена нижня третина 
обличчя. Профіль вгнутий. У порожнині рота – змінний прикус. У 
фронтальній ділянці – зворотне різцеве перекриття, у бічних ділянках – 

нейтральне змикання. Вивчення моделей щелеп за методом Коркхауза 
дозволяє вимірювати: 
А. Довжину переднього сегмента зубного ряду 

В. Ширину зубного ряду 
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С. Пропорційність розмірів коронок різців зубних дуг 

Д. Співвідношення розмірів бокових сегментів зубних дуг 

Е. Співвідношення розмірів бокових і фронтальних сегментів зубних дуг 

 

7.   Дівчинка 14 років. Скарги на неправильне положення верхніх іклів. 
Об’єктивно: лице симетричне, пропорційне. У анамнезі – рання втрата 
молочних молярів, порушення носового дихання. Профіль випуклий. У 
порожнині рота постійний прикус.  Діагноз - дистальний прикус (зубо-

альвеолярна форма), звуження верхньої щелепи, вестибулооклюзія верхніх 
іклів. Для вибору метода лікування лікар провів вимірювання апікального 
базису. Для визначення розмірів апікального базису щелеп 
використовують: 
А. Індекс Тона 

В. Метод Пона 

С. Метод Хауса-Снагіної 
Д. Метод Герлаха 

Е. Метод Хаулея-Герберта-Гербста 

 

8. Хвора 11 років. Скарги на естетичний недолік. З анамнезу –дівчинка 
смоктала великий палець правої руки приблизно до 7 років. Висота 
нижньої третини обличчя зменшена, профіль випуклий. Рот відкритий, 
Верхні фронтальні зуби нахилені попереду, між ними треми, діастема. 
Нижні різці нахилені у язичну сторону. Щілина по сагіталі 9 мм, 2 клас за 
Енглем. При проведенні проби Ешлера – Бітнера обличчя спочатку 
поліпшується, а потім погіршується. Яка клінічна форма дистального 
прикусу найбільш вірогідна? 

А. Верхня макрогнатія 

В. Нижня мікрогнатія 

С. Нижня ретрогнатія 

Д. Верхня макрогнатія і нижня мікрогнатія 

Е. Верхня прогнатія з компресією у бічних ділянках 

 

   9. Лікар – ортодонт з ціллю уточнення діагнозу проводить додаткові 
методи дослідження.  При проведенні проби Ешлера –Бітнера лицеві 
ознаки погіршувалися. Яка клінічна форма дистального прикусу найбільш 
вірогідна? 

А. Верхня макрогнатія 

В. Нижня мікрогнатія 
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С. Нижня ретрогнатія 

Д. Верхня макрогнатія і нижня мікрогнатія 

Е. Верхня прогнатія з компресією у бічних ділянках 

 

   10. У дитини 7 років ортодонтом діагностовано змикання за 3 класом 
Енгля на перших молярах. Як змикаються шості зуби за цим класом Енгля? 

А. Медіальна – щічні бугри 16 і 26 зубів знаходяться позаду поперечної   
борозни 36 і 46 

В. Медіальна – щічні бугри 16 і 26 зубів знаходяться у поперечній борозні 
36 і 46 

С. Медіальна – щічні бугри 16 і 26 зубів знаходяться у повздожній борозні 
36 і 46 

Д. Піднебінні бугри 16 і 26 перекривають щічні бугри 36 і 46 зубів 

Е. Дистальна – щічні бугри 16 і 26 зубів знаходяться у поперечній борозні 
36 і 46 
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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.
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Граф логічної структури змісту теми: 

«Особливості клініки, лікування і профілактики аномалій 
окремих зубів» 

 
СКАРГИ  ДАНІ 

АНАМНЕЗУ 
 ОБ`ЄКТИВНЕ 

ОБСТЕЖЕННЯ 
 

КЛІНІЧНІ 
МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
ОСНОВНІ СИНДРОМИ 

 
ПОПЕРЕДНІЙ 

ДІАГНОЗ 
 

ДОДАТКОВІ 
МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Антропометричні  Рентгенологічні  Фотометричні 

 
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ 

 
ОСТАТОЧНИЙ ДІАГНОЗ 

 
ЛІКУВАННЯ 

 
Усунення причини Усунення перешкод 

для переміщення зуба 
Створення місця для 

зуба у дузі 
 

Ортодонтичне 
лікування 

 Протезування 
порожнини рота 
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 Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення 
теми та ознайомтесь з діагностичним алгоритмом. 
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Діагностичний алгоритм: «Аномалії положення зубів» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознаки 

Відсутність усіх 
зубів на в/щ і н/щ у 
дітей 

Ортодонтичний діагноз 

Полна адентія 

Зменшення 
кількості зубів на 
в/щ и н/щ 

Часткова адентія 

Затримка прорізування зубів 
або ретенція 

Збільшення  кількості 
зубів 

Надкомплектні зуби 

Зміна  кольору зубів  і їх 
форми 

Гіпоплазія емалі та дентина 

Шиповидні, лопатоподібні 
зуби 

Дрібні зуби 

Великі зуби 

Гіподонтія (микро) 

Гіпердонтія (макро) 
Проміжок між 
центральними різцями 

Проміжок між бічними 
зубами 

 

Діастема 

Треми 

Зміщення зубів з зубної дуги 
уперед (мезіально) 

Зміщення зубів від зубної 
дуги назад (дистально) 
 

Положення зубів нижче 
оклюзійної площини 

Вестибулярне положення 
зубів 

Оральне піднебінне або 
язичне) положення зубів 

Поворот зуба навколо осі 

Обмен местами зубов в 
зубной дуге

Вытеснение из зубного ряда 
или повороты по оси более 

х постоянных зубов
Скученность зубов

Транспозиция зубов

Інфраоклюзія зубів 

Положення зубів вище 
оклюзійної площини 

Супраоклюзія зубів 

        Тортоаномалія               
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ 
ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ 

 

   1.  14-річний хворий звернувся зі скаргами на погіршення естетики 
внаслідок неправильного положення верхніх іклів. При огляді ротової 
порожнини виявлено – місце для іклів становить 4 мм. У бічних ділянках 
верхні зуби контактують з однойменними антагоністами. Які допоміжні 
методи обстеження треба застосувати для постановки остаточного 
діагнозу? 

А. Антропометричні вимірювання моделей щелеп 

В. Ортопантомографія 

С. Клінічне обстеження 

Д. Телерентгенографія 

Е. Електроодонтодіагностика 

 

  2. У клініку до  ортодонта звернулись батьки дитини 8 років. Об’єктивно: 
вестибулярне положення 12 і 22 зубів, дефіцит місця для них у зубній дузі. 
Перші моляри змикаються по 1 класу Енгля. Які допоміжні методи 
обстеження треба провести? 

А. Телерентгенографія 

В. Клінічні функціональні проби 

С. Визначення індексу за Поном 

Д. Мастікаціографія 

Е. Фотометричні дослідження 

 

  3. При профілактичному огляді у дитини 5 років виявлена потовщена, 
низько розташована вуздечка верхньої губи. Така вуздечка може привести 
до: 
А. Вкорочення верхнього зубного ряду 

В. Подовженню верхнього зубного ряду 

С. Діастеми 

Д. Звуженню верхнього зубного ряду 

Е. Вкорочення нижнього зубного ряду 

 

4. Дитинi 9 рокiв. При оглядi було встановлено: вiдсутнiй 11 зуб, в 
зубному ряду для нього є 10 мм. Поперечний розмiр 21 зуба 9 мм. Форма 
верхнього i нижнього зубного ряду правильна, 1 клас за Енглем. На 
рентгенографiї визначається наявнiсть зачатка 11 зуба. У проекцiї коронки 
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11 зуба визначається осифiкована тiнь округлої форми з чiткими межами. 
Який попереднiй дiагноз та етiологiчний чинник? 

A. Повна ретенцiя 11 зуба, надкомплектний зуб 

B. Повна ретенцiя 11 зуба, звуження зубного ряду 

C. Повна ретенцiя 11 зуба, медiальне зрушення 21 i 12  
Д. Часткова ретенцiя 11 зуба, звуження зубного ряду  
E. Часткова вторинна адентiя верхнього зубного ряду 

 

 5. До ортодонта звернулися батьки з дитиною 8-ми рокiв зi скаргами на 
неправильне розташування зуба на верхнiй щелепi. Пiд час обстеження: 12 
розташований пiднебiнно. Мiсця у зубнiй дузi немає. У якому напрямку 
визначається аномалiя розташування 12? 

A. Трансверзальній 

B. Навколо вісі 
C. Вертикальній 

Д. Сагiтальній 

E. Горизонтальній 

 

6. Хлопчику 12 рокiв. Пiд час профiлактичного огляду виявлено аномалiю 
положення зубiв - 23 зуб прорiзався на мiсцi латерального рiзця, а 22 зуб - 
на мiсцi iкла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?  
A. Транспозицiя латерального рiзця та iкла 

B. Тортоаномалiя латерального рiзця та iкла 

C. Дистальне положення латерального рiзця  
Д. Мезiальне положення iкла  
E. Дистальне положення латерального рiзця i мезiальне положення ікла 

 

7. До лікаря-ортодонта звернулися батьки 10-річного хлопчика зі скаргами 
на неправильне розміщення 21 зуба. При об'єктивному обстеженні 21 зуб 
знаходиться в вестибулярному положенні, місця для нього в зубній дузі 
достатньо. На ортопантомограмі 
перешкод не виявлено. Які з перелічених ортодонтичних апаратів будете 
використовувати для лікування даної аномалії? 

A. Піднебінна пластинка з похилою площиною 

B. Піднебінну пластинку з вестибулярною дугою 

C. Капу Шварца 

Д. Пружинячу дугу Енгля 

E. Капа Биніна 
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8. У дитини 11-ти рокiв вестибулярне положення верхнiх iкол та 
вiдсутнiсть мiсця для них. Яким ортодонтичним апаратом слiд почати 
лiкування? 

A. Пластинка з гвинтом на верхню щелепу  
B. Апарат з нахиленою площиною 

C. Апарат з накусочною площадкою 

Д. Дуга Енгля 

E. Апарат з вестибулярною дугою 

 

9. При обстеженнi дiтей в школi лiкарем-стоматологом в дiвчинки 8-ми 
рокiв виявлено, що молочнi iкла нижньої щелепи блокують молочнi iкла 
верхньої щелепи. Спiввiдношення щелеп ортогнатичне. Яка подальша 
тактика лiкування? 

A. Видалення молочних iкл нижньої щелепи  
B. Призначення комплексу мiогiмнастики  
C. Пришлiфовування горбкiв молочних зубiв з подальшим диспансерним 
спостереженням в лiкаря–ортодонта  
Д. Використання активатора Андрезена- Хойпля 

E. Використання капи Брюкля 

 

10. Хлопчик 9 років зі скаргами на неправильне положення ікла. 

Об'єктивно: ветибулосупраоклюзія 13 зуба, місця в зубному ряді до 50% 
від його розміру. Сума поперечних розмірів 12,11,21,22 зубів – 30 мм. 
Ліворуч у бічному сегменті нейтральне змикання, праворуч – дистальна 
оклюзія. В фронтальній ділянці по всіх площинах норма. Назвіть причину 
патології ікла. 

А. Макродентія на верхній щелепі 
В. Недорозвинення верхньої щелепи 

С. Укорочення зубного ряду верхньої щелепи праворуч  унаслідок 
мезіального зсуву бічних зубів 

Д. Укорочення зубного ряду верхньої щелепи праворуч за рахунок 
дистального зсуву фронтальних зубів 

Е. Макрогнатія верхньої щелепи 
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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. 
    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 

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

  

1. Інтерпретувати  положення зубних 
рядів   по трьох взаємно
перпендикулярних площинах (кафедра 
анатомії, кафедра ортопедичної 
стоматології). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

 

2. Визначати показання, проводити 
антропометричні виміри обличчя, 
діагностичних моделей (кафедра 
стоматології дитячого віку), 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 дитячого віку). 
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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 дитячого віку). 

  

Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших 
знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

 

    1. При вивченні моделі хлопчика 12 років з діагнозом: відкритий 
рахітичний прикус, звуження верхньої та нижньої зубних дуг, скупченість 
зубів на нижньої щелепі, лікар використовував  методику вивчення зубних 
рядів за Поном. У якому напрямку вивчається розмір зубних дуг за цією 
методикою? 

А. У сагітальному  
В. У вертикальному 

С.У трансверзальному 

Д. У сагітальному і вертикальному 

Е. У сагітальному і трансверзальному 

 

2. Хворому 12 років. Зовнішній вигляд: подовження нижньої третини 
обличчя, невиразність носо-губних складок. У порожнині рота – верхній 
зубний ряд має сідловидну форму, нижній – форму трапеції, сагітальна 
щілина - 5 мм, змикання бічних зубів за 2 класом по Енглю. Яка нормальна 
форма верхнього зубного ряду повинна бути у постійному прикусі? 

А. Трапеція 

В. Парабола 

С. Сідловидна 

Д. Півколо 

Е. Півеліпс 

 

3. У дитини 8 років ортодонтом діагностовано змикання за 2 класом Енгля 
у на перших молярах. Як змикаються шості зуби за 2 класом Енгля? 

А. Медіальна–щічні бугри 16 і 26 зубів знаходяться попереду поперечної 
борозни 36 і 46 
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В. Медіальна–щічні бугри 16 і 26 зубів знаходяться у поперечній борозні 
36 і 46 

С. Медіальна–щічні бугри 16 і 26 зубів знаходяться у прокольній борозні 
36 і 46 

Д. Піднебінні бугри 16 і 26 перекривають щічні бугри 36 і 46 зубів 

Е. Дистальна–щічні бугри 16 і 26 зубів знаходяться у поперечній борозні 
36 і 46 

 

4.  На прийомі у ортодонта дитина 5 років. Обличчя симетричне, 
пропорційне. У порожнині рота – молочний прикус. Вид прикусу прямий. 
Вкажіть де розташовані зони росту на верхній  щелепі? 

А.  Різцева кість, бугор щелепи 

В.  Шовні з’єднання, бугор щелепи, альвеолярний відросток 

С. Скронево-щелепний суглоб 

Д. Усі відповіді вірні 
Е. Немає правильної відповіді 
 

5. У клініку ортопедії звернулась пацієнтка 19 років зі скаргами на 
наявність проміжку між центральними різцями верхньої щелепи. Стулення 
зубних рядів у фронтальній та бічної ділянках відповідає  нормі. Вуздечка 
верхньої губи прикріпляється до міжзубного сосочка, має вид широкого 
тяжу. Який метод діагностики необхідний для уточнення об’єму 
хірургічного втручання з приводу пластики вуздечки? 

А. Ортопантомограма 

В. Профільна телерентгенограма 

С. Внутрішньоротова контактна рентгенограма 

Д. Антропометричне вимірювання моделей щелеп 

Е. Визначення індексу за Ізаром 

 

6.   У хлопчика 8 років діагностовано ортодонтом  перекриття верхніми 
різцями нижніх на всю висоту коронок. У анамнезу – рання втрата 
молочних молярів, без своєчасного протезування. Вкажіть величину 
різцевого перекриття в нормі: 
А. До 1/2  
В. До 1/3     
С. До 2/3 

Д. До 3/3 
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7. Дитині 7 років, батьки пред'являють скарги на неправильне положення, 
фронтальних зубів. Об'єктивно: зубна формула відповідає віку, у 
фронтальній ділянці нижньої щелепи визначається скупченість зубів, бічні 
різці розташовуються поза дугою, місця в зубній дузі не вистачає до 30% 
їх розміру. Для усунення патології застосували нижньощелепну пластинку 
із гвинтом для розширення зубного ряду. До якого виду з погляду 
механізму дії відноситься даний апарат? 

А. Функціонально-діючий 

В. Функціонально-напрямний 

С. Механічно-діючий 

Д. Комбінованої дії 
Е. Функціональний 

 

 8. Для лікування пацієнта 10,5 років використаний регулятор функції 
Френкеля 1 типу. Що з перерахованого нижче відноситься до механічних 
елементів апарата? 

А. Каркас 

В. Вестибулярна дуга 

С. Губний пелот 

Д. Щічні щити 

Е. Усе перераховане 

 

9. У клініці ортодонтії для лікування пацієнта 10 років з дистальним, 
глибоким прикусом використана верхньощелепна пластинка з похилою 
площиною у фронтальній ділянці. Яким за часом дії на зубощелепну 
систему є апарат? 

А. Постійно діючий, з незміною силою 

В. Діючий із чітким інтервалом часу 

С. Переривчастої дії, пов'язаною з функцією 

Д. Діючої без усякої системи (безладно) 
Е. Постійно діючий з мінливою силою 

 

 10. Хлопчик 9 років зі скаргами на вистояння верхніх фронтальних 
зубів. Зубна формула відповідає віку. Діагноз - фронтальна прогнатія, 
глибокий прикус, діастема, треми верхньої щелепи. Для лікування 
використана верхньощелепна пластинка з вестибулярною дугою, 
рукоподібними пружними кламерами на різці, гвинтом для розширення 
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верхньої щелепи, накусувальною площадкою. Що з перерахованого  в 
конструкції апарата має ознаки елементів апаратів функціональної дії? 

А. Базис  
В. Вестибулярна дуга 

С. Гвинт 

Д. Рукоподібні пружні кламери 

Е. Накусувальна площадка 

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

 

1. Флис П.С. Ортодонтия. – Киев, 2008. –  С.71–111; 190-212. 

2. Головко Н.В. Ортодонтия. – Винница, 2008. – С.27–81, 99-170. 

3. Персин Л.С. Ортодонтия. Современные методы диагностики 
зубочелюстно-лицевых аномаилий. Руководство для врачей. – М.: ООО 
«ИЗПЦ «Информкнига», 2007. – 248 с. 
 

 

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. 
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Граф логічної структури змісту теми: 

«Характеристика місцевих порушень при аномаліях форми 
зубних рядів. Оцінка психосоматичного стану. Методи 

лікування і профілактики» 

 
СКАРГИ  ДАНІ 

АНАМНЕЗУ 
 ОБ`ЄКТИВНЕ 

ОБСТЕЖЕННЯ 
 

КЛІНІЧНІ 
МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
ОСНОВНІ СИНДРОМИ 

 
ПОПЕРЕДНІЙ 

ДІАГНОЗ 
 

ДОДАТКОВІ 
МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Антропометричні  Рентгенологічні  Фотометричні 

 
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ 

 
ОСТАТОЧНИЙ ДІАГНОЗ 

 
ЛІКУВАННЯ 

 
Усунення причини Нормалізація форми 

зубного ряду 
Компактостеотомія 

 
Ортодонтичне 

лікування 
 Протезування 

порожнини рота 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 

 

Основні: 
 

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. 
 

 

Допоміжні: 
 

1. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортодонтия. - Москва, 2008. - С.117-

123, 395- 420. 

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

3. Фліс П.С., Тріль С.І., Вознюк В.П. «Дитяче зубне протезування». – 

Київ: «Медицина», 2011 р. - 200 с. 
 

 

 Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення 
теми та ознайомтесь з діагностичним алгоритмом. 
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Діагностичний алгоритм «Види діастем» 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

Проміжок між 
центральними різцями 

(діастема) 

Корпусне латеральне зміщення 
різців. Етіологія: адентія бічних 
різців (симетрична діастема), 
адентія одного з бічних різців 
(асиметрична діастема), низьке 
прикріплення вуздечки верхньої 
губи, надкомплектні зуби в області 
центральних різців (ретеновані або 
які прорізалися), мікродентія 
центральних різців. Часто є 
сімейною особливістю. 

Медіальний нахил 
(конвергенція) коронок 
центральних різців і 
латеральне відхилення 
їх коренів. Зустрічається 
рідко, в основному при 
множинній адентії. 

Перший 
вид 

Другий 
вид 

Третій вид 

Латеральне відхилення 
коронок (дивергенція) 
центральних різців при 
правильному положенні 
верхівок їх коренів. Етіологія: 
надкомплектні зуби, 
прорізування яких передувало 
прорізуванню комплектних 
центральних 
різців, прикушення нігтів, 
неправильне положення 
нижнього центрального різця. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

 

1. Дитині 12 років. Між центральними різцями діастема. На рентгенограмі 
корені сходяться. Яка найбільш ймовірна причина даної патології? 

A. Шкідлива звичка 

B. Затримка прорізування постійних зубів 

C. Ротове дихання 

Д. Коротка вуздечка верхньої губи 

E. Раннє видалення молочних зубів 

 

2. Дитині 11 років. При внутрішньоротовому огляді спостерігається значне 
звуження верхньої щелепи та готичне піднебіння. Що є причиною цієї 
патології? 

A. Раннє видалення молочних зубів 

B. Передчасне прорізування постійних зубів 

C. Затруднене носове дихання 

Д. Інфекційні захворювання 

E. Шкідливі звички 

 

3. Дитині 7 років. Ранній змінний прикус. Відмічається скупчення в ділянці 
нижніх фронтальних зубів: 42 і 32 зуби прорізалися орально, з повним 
дефіцитом місця. Складіть план лікування. 
A. Видалення 42 і 32 зубів 

B. Видалення 41 і 31 зубів 

C. Видалення 83 і 73 зубів 

Д. Серійне послідовне видалення зубів за Хотцом (Hots) 
E. Видалення 84 і 74 зубів 

 

4. Зі скаргами на неправильне положення зубів до ортодонта звернулась 14 
річна пацієнтка. Об'єктивно: обличчя симетричне, 
пропорційне, в порожнині рота постійний прикус, в бокових ділянках 
нормогнатичне співвідношення зубів, між 21 і 22 зубами проміжок - 2 мм, 23 
зуб знаходиться поза зубним рядом з губної сторони. Сформулюйте діагноз. 
A. Трема між 21 і 22 зубами, оральне положення 23 зуба 

B. Трема між 21 і 22 зубами, вестибулярне положення 23 зуба 

C. Діастема верхньої щелепи, оральне положення 23 зуба 

Д. Діастема верхньої щелепи, вестибулярне положення 23 зуба 
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E. Діастема і треми верхньої щелепи 

 

5. У дитини 12 років виявлено, що справа нижні моляри перекривають 
верхні, змикання інших зубів відповідає нормі. Який метод дослідження 
моделей щелеп дозволяє поставити діагноз? 

A. Метод Шварца 

B. Метод Герлаха 

C. Метод Пона 

Д. Метод Коркхауза 

E. Метод Хаулея-Гербста 

 

6. Дівчинка 10 років звернулася до ортодонта зі скаргами на виступаюче 
підборіддя. Об'єктивно: збільшення нижньої частини обличчя. Носогубні 
складки поглиблені. У фронтальній ділянці змикання зубів зворотне, 
сагітальна щілина - 3мм. Між нижніми фронтальними зубами є треми. 
Змикання бокових зубів - за 1 класом Енгля. Виберіть оптимальний план 
лікування даної хворої: 
A. Переміщення верхньої щелепи назад 

B. Видалення верхніх перших премолярів 

C. Вестибулярне переміщення верхніх різців 

Д. Переміщення нижніх фронтальних зубів в язиковому напрямку 

E. Розширення верхньої щелепи 

 

7. У дитини 7,5 років зубні дуги верхньої та нижньої щелеп трапецієподібні. 
Співвідношення іклів та перших постійних молярів за І класом Енгля. 
Визначте характер аномалії згідно класифікації Д.А.Калвеліса. 
A. Аномалії окремих зубів 

B. Аномалії прикусу 

C. Порушення утворення зубного ряду 

Д. Аномалія форми зубного ряду 

E. Аномалії розмірів щелеп 

 

8. До стоматолога привели дівчинку 9 років. Виявлено відсутність молочних 
53, 64, 75 зубів. Якого ускладнення слід очікувати при передчасному 
видаленні цих зубів у дітей? 

A. Рівномірний ріст щелеп 

B. Відсутня правильна відповідь 

C. Вкорочення зубних дуг 
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Д. Розширення щелеп 

E. Протрузія зубів фронтальної ділянки 

 

9. В який період прикусу наявність трем і діастем є ознакою фізіологічного 
розвитку? 

A. В період раннього молочного прикусу 

B. В період раннього змінного прикусу 

C. В період пізнього змінного прикусу 

Д. В період пізнього молочного прикусу 

E. В період раннього постійного прикусу 

 

10. Для чого використовується пружина Коффіна? 

A. Для звуження верхнього зубного ряду 

B. Для розширення верхнього зубного ряду 

C. Для звуження нижнього зубного ряду 

Д. В ортодонтії не використовується 

E. Для фіксації ортодонтичної апаратури 
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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.  

 
   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.   
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Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших 
знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

 

1.    У дівчинки 11 років ортодонтом діагностовано 2 клас 2 підклас за 
Енглем. Чим відрізняються підкласи 2 класу за Енглем? 

А. Співвідношенням перших постійних молярів верхньої і нижньої щелеп 

В. Співвідношенням іклів верхньої і нижньої щелеп 

С. Співвідношенням зубів бічних сегментів верхньої і нижньої щелеп 

Д. Співвідношенням щелеп 

Е. Положенням фронтальних зубів верхньої щелепи 

 

2. До ортодонта звернулися батьки дівчинки 12 років зі скаргами на  
Неправильне положення верхніх різців. В анамнезі – тривале порушення 
носового дихання.  Об’єктивно: зубна формула відповідає віку, зубні ряди 
звужені, відмічається однойменний контакт антагоністів у бічних ділянках, у 
фронтальному відділі – сагітальна щілина 5 мм. Який попередній діагноз? 

А. Мезіальний прикус 

В. Відкритий прикус 

С. Глибокий прикус 

Д. Перехресний прикус 

Е. Дистальний прикус 

 

3. Під час профілактичного огляду  у дитини 5 років визначається виражений 
симптом Целінського, відсутність трем приматів, масетеріальний тип 
жування. При підніманні нижньої щелепи спостерігається тенденція до її 
висунення вперед. Яку патологію прикусу можна прогнозувати  далі? 

А. Глибокий прикус 

В. Мезіальний прикус 

С. Дистальний прикус 

Д. Перехресний прикус 

Е. Відкритий прикус 

 

4. У дівчинки 8 років із анамнезу встановлена втрата 4-х молочних молярів 
рік назад, утруднене носове дихання. В ротовій порожнині:скупченість зубів 
фронтальної ділянки нижньої щелепи, верхні фронтальні зуби перекривають 
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нижні на 2/3 їх висоти. Співвідношення зубів бокового сегменту нейтральне. 
Які першочергові заходи в лікуванні даної дитини? 

A. Диспансерний нагляд, протезування дефектів зубного ряду 

B. Консультація ЛОР - лікаря, протезування дефектів зубного ряду 

C. Протезування дефектів зубного ряду 

Д. Консультація ЛОР - лікаря, диспансерний нагляд 

E. Лікування прикусу знімним апаратом 

 

5. Хлопчик 9 років зі скаргами на вистояння верхніх фронтальних зубів. 
Зубна формула відповідає віку. Діагноз - фронтальна прогнатія, глибокий 
прикус, діастема, треми верхньої щелепи. Для лікування використана 
верхньощелепна пластинка з вестибулярною дугою, рукоподібними 
пружними кламерами на різці, гвинтом для розширення верхньої щелепи, 
накушувальною площадкою. Що з перерахованого  в конструкції апарата має 
ознаки елементів апаратів функціональної дії? 

А. Базис  
В. Вестибулярна дуга 

С. Гвинт 

Д. Рукоподібні пружні кламери 

Е. Накушувальна площадка 

 

6. Пацієнту 10 років. Батьки скаржаться на неправильний прикус у дитини. 
Зубна формула не відповідає віку. Рано видалені 75, 85 зуби. Встановлений 
дистальний прикус за рахунок недорозвинення й укорочення зубного ряду 
нижньої щелепи. На першому етапі для лікування виготовлена 
нижньощелепна пластинка із гвинтами в області видалених 75, 85.  Де 
розташувати гвинт в апараті для цієї мети? 

А. Перпендикулярно до переміщуваних зубів у бічній ділянці 
В. У фронтальній ділянці в трансверзальній орієнтації 
С. Паралельно переміщуваним зубам у бічній ділянці 
Д. У фронтальній ділянці в сагітальній орієнтації 
Е. Місце розташування значення не має  

 

 7. У пацієнта 10 років з дистальним прикусом застосовано  активатор 
Андрезена-Гойпля. З погляду класифікації ортодонтичної апаратури до  
якого виду відноситься цей моноблок? 

А. Механічної дії – лікувальний 

В. Функціонально-діючий – лікувальний 
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С. Функціонально-направляючий – лікувальний 

Д. Комбінованої дії – ретенційний 

Е. Механічної дії - профілактичний  
 

    8. Батьки дитини 9 років звернулися до ортодонта зі скаргами на 
неправильне положення зубів. Об’єктивно: нейтральне положення перших 
постійних молярів, у фронтальній ділянці – зворотне різцеве глибоке 
перекриття,  ретрузія 21, 11, 21, 22 зубів, протрузія нижніх фронтальних 
зубів. Який ортодонтичний апарат показано дитині? 

А. Регулятор функції Френкеля 3 типу 

В. Апарат Брюкля 

С. Накушувальна пластинка Катца 

Д. Нижньощелепна пластинка з вестибулярною дугою й оклюзійними 
накладками 

Е. Активатор Андрезена-Гойпля 

 

9.   У хлопчика 10 років після обстеження діагностовано діастема 6 мм 2 типу 
за Хорошилкіною. Для нормалізації положення різців виготовлено апарат 
Коркхауза.  Який вид переміщення буде виникати під дією апарату? 

А. Зубоальвеолярне вкорочення 

В. Зубоальвеолярне подовження 

С. Горизонтальне корпусне переміщення 

Д. Горизонтальне нахильно-обертальне переміщення 

Е. Не буде переміщення зубів 

 

10. При виготовленні протракційної пружини знімного ортодонтичного 
апарату із чотирма опорними кламерами зубний технік визначив за 
допомогою динамометра, що при стиску на 1мм пружина розів'є силу в 40 
г/см2. Визначите величину реактивної сили, що виникає в опорній частині 
даного апарата при активації пружини на 2 мм. 
А. 0 г/см2 

В. 10 г/см2 

С. 20 г/см2 

Д. 40 г/см2 

Е. 80 г/см2 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

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

2. Протоколи надання стоматологічної допомоги / ред.: Ю.З. Опанасюк. –  

К., 2005. – С.411-444. 

3. Головко Н.В. Ортодонтические аппараты. – Полтава, 2002. -  92 c. 

 

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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Граф логічної структури  змісту теми: «Тактика ортодонтичного 
лікування підлітків і дорослих. Показання для використання 
еджуайс-техніки. Реабілітація хворих» 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

Історія створення і розвитку незнімної техніки 

Основні характеристики 
оптимальної оклюзії                     

за Л. Ендрюсом 

Ключ 1 – правильні фісурно-
горбкові контакти верхніх і 
нижніх перших постійних 
молярів; 
Ключ 2 - правильна ангуляція 
зубів; 
Ключ 3 - правильний торк зубів; 
Ключ 4 - положення зубів у зубній 
дузі без повороту навколо осі; 
Ключ 5 – наявність щільних 
контактів між зубами; 
Ключ 6 - увігнутість кривої Шпее 

Показання та протипоказання до 
використання еджуайс-техніки  

Основні конструктивні елементи еджуайс-системи 

Етапи лікування 
зубощелепних аномалій із 

застосуванням               
еджуайс-техніки 

1 етап - нівелювання положення 
зубів;  
2 етап - установка поздовжніх 
осей зубів в правильне 
вертикальне положення; 
3 етап - усунення проміжків між 
зубами шляхом їх корпусного 
переміщення; 
4 етап - юстировка положення 
зубів; 
 5 етап – стабілізація досягнутих 
результатів. 

Незнімна ортодонтична техніка 

Показання: 
- Підлітки у період росту 

- Дорослі пацієнти до 40 років 

-  Пацієнти з захворюваннями 
тканин пародонту в поєднанні з 
наступним остеосинтезом 

- Пацієнти з дефектами зубних 
рядів при наявності вторинних 
деформацій 

Методи фіксації брекетів. 
Інструменти та матеріали. 
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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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Тактичний алгоритм: «Позиціонування горизонтального пазу                
брекетів на коронках зубах у дорослих (мм від ріжучого краю/ горбів)» 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Центральний 
різець 

Верхній 
 

Нижній 

5,0 

4,0 

Латеральний  
різець 

Ікло 

Перший премоляр 

Другий премоляр 

Перший моляр 

Другий моляр 

Верхній 
 

Нижній 

Верхній 
 

Нижній 

Верхній 
 

Верхній 
 

Верхній 
 

Верхній 
 

Нижній 

Нижній 

Нижній 

Нижній 

4,5 

4,0 

5,0 

4,5 

4,5 

4,0 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

2,5 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

 

         1. На прийомі у ортодонта пацієнт 18 років. При проведенні огляду 
порожнини рота лікар досліджував другий ключ оклюзії за Ендрюсом. 
Характеристика даного ключа оклюзії? 

А. Фісурно-горбковий контакт верхніх і нижніх перших постійних молярів 

В. Правильний торк зубів 

С. Правильна ангуляція зубів 

Д. Положення зубів в зубній дузі без повороту навколо осі 
Е. Увігнутість кривої Шпеє 

       2. Хлопчик 8 років зі скаргами на скупченість зубів, ранню втрату 55, 75 
зубів. Ортодонтом рекомендовано лікування патології пластинковим 
апаратом. Що є протипоказанням до застосування еджуайз-техніки в даному 
випадку? 

 А. Вік 

 В. Стать 

С. Різновид ортодонтичної патології 
Д. Наявність дефектів 

Е. Декомпенсований ступінь каріозного процесу 

          3. На прийомі в ортодонта хвора 16 років. Лікар фіксує пацієнтці 
брекет-систему. Які складові частини має конструкція техніки прямий дуги? 

A. Опорні коронки (кільця), дротова дуга з різьбою, гайки 

B. Лінгвальна дуга, кільця, брекети 

C. Опорні коронки з припаяними вертикальними штангами 

Д. Опорні коронки (кільця), брекети, дротова дуга 

E. Дротова дуга, віялоподібно симетричний гвинт, опорні коронки 

      4. Пацієнту 16 років розпочато активне ортодонтичне лікування – 

еджуайз-технікою. Який перший етап лікування зубощелепних аномалій із 
застосуванням цієї техніки? 

А. Установка поздовжніх осей зубів в правильне вертикальне положення 

В. Нівелювання положення зубів 

С. Усунення проміжків між зубами 

Д. Юстирування положення зубів 

Е. Фіксація ретенційної апаратури 

         5.Под ангуляцією коронки зуба слід розуміти: 
А. Нахил її поздовжньої осі у вестибулооральному напрямку 

В. Нахил її поздовжньої осі в мезіодістальному напрямку 
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С. Нахил лінії екватора в мезіодістальному напрямку 

Д. Поворот коронки по осі 
Е. Викривлення коронки зуба 

         6.Під інклінацією коронки зуба слід розуміти: 
А. Нахил її поздовжньої осі в вестибулооральному напрямку 

В. Інтрузію коронки 

С. Екструзію коронки 

Д. Нахил її поздовжньої осі в мезіодістальному напрямку 

Е. Поворот коронки по осі 
          7. Під четвертим «ключем оклюзії» по Л. Ендрюсу слід розуміти: 
А. Наявність щільних контактів між усіма зубами 

В. Відсутність ротації премолярів і молярів 

С. Відсутність ротації різців та іклів 

Д. Відсутність ротації всіх груп зубів 

Е. – 

       8.Под п'ятим «ключем оклюзії» по Л. Ендрюсу слід розуміти: 
А. Наявність щільних контактів між усіма зубами 

В. Відсутність ротації різців та іклів 

С. Відсутність ротації премолярів і молярів 

Д. Правильну ангуляції коронок всіх зубів 

          9.Под «стаціонарної опорою» слід розуміти опору, коли: 
А. Опорні зуби не переміщаються 

В. Опорні й переміщувані зуби нерухомі 
С. Опорні зуби рухаються швидше, ніж переміщувані 
Д. Опорні й переміщувані зуби рухаються назустріч з рівною швидкістю 

       10. За даними Л. Ендрюса кривизна вигину оклюзійної площини в 
сагітальному напрямку не повинна перевищувати: 
А. 1,5 мм 

В.  1 мм 

С. 5 мм 

Д. 0,5 мм 

Е. 3 мм 
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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 міодинамічна 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. 
 

    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 

Вміти: 
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 

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

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

3. Поставити попередній клінічний 
діагноз при травмі зубів і щелеп  (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). 

8. Вибирати конструкцію  
протезів у дітей залежно від 
клінічної  ситуації та віку 
пацієнта. 

8. Вибирати конструкцію  протезів у 
дорослих (кафедра стоматології № 1). 

 

       Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень 
Ваших знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

1.  При якій з перерахованих клінічних ситуацій зуб з лінії зламу видаляти не 
потрібно? 

A. При зламі коронкової частини зуба 

B. При зламі кореня зуба 

C. Якщо зуб є джерелом одонтогенної інфекції 
Д. Якщо зуб заважає репозиції відламків 

E. Якщо зуб має II – III ступінь рухомості 
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2. Яке харчування необхідно призначити хворому з зламом нижньої щелепи 
після репозиції й фіксації відламків назубними шинами та гумовою тягою? 

A.  Дієта щелепна перша 

B.  Ентеральне харчування 

C. Дієта щелепна друга 

Д. Парентеральне харчування 

E. Дієта загальна №15 

 

3. Яку негайну допомогу слід надавати потерпілому зі зламом верхньої 
щелепи з втраченою свідомістю для профілактики аспіраційної асфіксіїї? 

A. Горизонтально прошити язик і зафіксувати його у виведеному положенні 
лігатурою до шиї 
B. Накласти пращеподібну тім'яно-підборідкову пов'язку 

C. Надати хворому вимушене положення лицем донизу 

Д. Провести міжщелепове лігатурне зв'язування зубів 

E. Накласти тимчасову шину-ложку Лімберга 

 

4. Синонім перелому верхньої щелепи по Ле Фор I: 
A.  Суббазальний 

B.  Суборбітальний 

C.  Субназальний 

Д. Щелепно-лицеве розділення 

E. Щелепно-мозкове розділення 

 

5. Додаткові методи дослідження для діагностики переломів верхньої 
щелепи: 
A. ЕОД 

B. Біопсія 

C. Рентгенографія 

Д. Радіоізотопне 

E. Цитологічне 

 

6. У стоматологічний кабінет медсанчастини з'явився підліток для 
протезування відсутніх 14, 15, 16, 24, 25, 26 зубів. Яка жувальна ефективність 
зубних рядів за Агаповим у військовослужбовця? 

A. 46% 

B. 64% 

C. 44% 
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Д. 27% 

E. 18% 

 

7. Чоловік 72 років користується частковими знімними протезами. 
Об'єктивно: наявність 24, 25, 32, 33 зубів. До якої групи дефектів за 
Бетельманом відноситься цей випадок?  
A. I  групи 

B. II групи 

C. III групи 

Д. IV групи 

E. II и III групи 

 

8. У пацієнта К. 47 років після втрати нижніх лівих премолярів зуби, що 
обмежують дефект, змістилися до середини дефекту. Одночасно зуби-

антагоністи змістилися у бік беззубої ділянки альвеолярної частини. Як 
називається описана клінічна ситуація? 

А. Феномен відносного зубоальвеолярного подовження 

В. Феномен Курляндського 

С. Синдром Папійона-Лефевра 

Д. Синдром Костена 

Е. Феномен Попова-Годона  
  

9.  Який метод функціональної діагностики застосовують для визначення 
максимальної статичної сили зуба для ортопедичного лікування? 
A. Реопародонтографія 

B. Мастікациографія 

C. Міографія 

D. Гальванометрія 

E. Електротензогнатометрія 

 

10. Чоловік 36 років звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: 
коронка 25 зруйнована на ⅔, кукса виступає над рівнем ясеневого краю на 
3мм. На рентгенограмі канал кореня запломбований до верхівки. Яка 
конструкція зубного протеза показана даному хворому? 
A. Напівкоронка 

B. Повна коронка 

C. Коронково-коренева вкладка 

D. Екваторна коронка 

E. 3/4 коронка 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

1. Стоматологія: підручник: у 2 кн. — Кн. 1. / М.М. Рожко, З.Б. Попович, 
В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. проф. М.М. Рожка. — К.: ВСВ "Медицина", 
2013. — 872 с. 

2. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебник для вузов. М., 
2003. -  С. 98-112, 269-288. 

3. Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии / А. А. Тимофеев. – 5-е изд., перераб. и доп. 
– Киев: Червона Рута-Турс, 2012. – 1048 с. 

4.  Кенбаев В.О. Травматология челюстно-лицевой области. – Шымкент, 
2006. - 118 с. 

 

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. 
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Граф логічної структури змісту теми “Характер місцевих 
порушень при травмах зубів і щелеп у дітей” 

 
СКАРГИ  ДАНІ 

АНАМНЕЗУ 
 ОБ`ЄКТИВНЕ 

ОБСТЕЖЕННЯ 
 

ОСНОВНІ 
МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
ОСНОВНІ СИНДРОМИ 

 
ПОПЕРЕДНІЙ 

ДІАГНОЗ 
 

ДОДАТКОВІ 
МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Перкусія  Рентгенологічні  Електрозбудливість 
пульпи 

 
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ 

 
ОСТАТОЧНИЙ ДІАГНОЗ 

 
ЛІКУВАННЯ 

 
Етіотропне Патогенетичне Симптоматичне 

 
Місцеве  Загальне 

 
Терапевтичне  

 
 

Дієта 

Хірургічне Протизапальна терапія 

 
 

Ортопедичне 
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Граф логічної структури змісту теми: «Особливості ортопедичного 
лікування зубів і зубних рядів у дітей і підлітків». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Клініко-біологічне обґрунтування дитячого зубного протезування. Діагностика 
дефектів коронок зубів і зубних рядів. 

Етапи становлення і роль вітчизняних вчених у розвитку дитячого зубного 
протезування 

Обґрунтування доцільності дитячого зубного протезування: 
- Забезпечення правильного розвитку зубо-щелепно-лицьового скелета; 
- Нормалізація функцій жування, ковтання, мови, дихання, естетики; 
- Профілактика розвитку деформацій прикусу, зубних рядів, шкідливих звичок; 
- Профілактика запальних захворювань шлунково-кишкового тракту 

Етіологія дефектів зубів і зубних рядів у дітей: 
  - карієс і його ускладнення (57%); травма (32%); ретенція (1%); адентія (6%); 
новоутворення та місцеві запальні процеси (2%); інфекційні захворювання - сифіліс, 
туберкульоз тощо (0,2%) 

Діагностика дефектів зубів, 
функціональної повноцінності 

опорних зубів 

Класифікації: 
-за Блеком; В.П. Вознюком; В.С. Куриленком 

Методи  діагностики: 
- клінічні 
- статистичний метод визначення жувальної 
ефективності за Агаповим і Оксманом; 
- жувальні проби Рубінова, Гельмана;  
- мастикаціографія; гнатодинамометрія; 
електротензогнатометрія, міотонометрія; 
електроміографія. 
 

Діагностика дефектів зубних 
рядів 

Класифікації: 
- З.С. Василенко і С.І. Триля;               
- В.П. Лепехина і Л.М. Демнера 

Методи  діагностики: 
- клінічні; антропометричні; рентгенологічні 

 Види знімних та незнімних конструкцій для заміщення дефектів зубних рядів та 
дефектів коронок зубів 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
Основні: 

 

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. 
 

Допоміжні: 
 

1. Ортодонтия / Под ред. Куцевляка В.И. Харьков, 2006.- С. 255-268. 

2. 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. 

 

      Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми 
та ознайомтесь з класифікаціями та тактичними алгоритмами. 

 
Класифікація ВООЗ травм постійних зубів у дітей 

 

КЛАС ВИД ТРАВМИ 

1 Забиття зуба з незначними структурними 
ураженнями (тріщини емалі); 

2 Неускладнений перелом коронки зуба 
 

3 Ускладнений перелом коронки зуба 
 

4 Повний перелом коронки зуба 
 

5 Коронково-кореневий повздовжній перелом 
 

6 Перелом кореня зуба 
 

7 Вивих зуба неповний 
8 Повний вивих 
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Тактичний алгоритм: «Етапи реабілітації пацієнтів з травмою зуба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЕТАП 

Первинне звернення – від 
моменту звернення дитини 
до лікаря до надання йому 
спеціалізованої медичної 
допомоги 

2 ЕТАП 

1. Правильне оформлення 
медичної документації 
2. Проведення клінічних 
досліджень (огляд, 
пальпація, перкусія) 
3. Проведення додаткових 
досліджень ( 
трансілюмінаційний метод, 
Ro, ЕОД) 
4. Постановка діагнозу 
5.  Надання  спеціалізованої 
медичної допомоги 

3 ЕТАП 
 

Продовження лікування та 
відновлення функцій 
травмованого зуба 
Диспансерний нагляд 
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Діагностичний алгоритм: “Переломи щелеп” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        АНАМНЕЗ 

          ТРАВМА 

Клінічне обстеження 

Порушення прикусу 

Обмежене відкривання рота 

Біль під час відкривання рота 

Рухливість фрагментів нижньої 
щелепи 

Біль під час смикання зубів 

Рухливість зубної дуги верхньої 
щелепи разом з піднебінним 
паростком 

Подовження середньої третини 
обличчя 

Крововилив з рота, носа 

Рухливість верхньої щелепи разом з 
носовими кістками 

Симптом “окулярів” 

Лікворея 

Рухливість верхньої щелепи разом з 
вилицевими та носовими кістками 

ПЕРЕЛОМ 

НИЖНЬОЇ 

ЩЕЛЕПИ 

ПЕРЕЛОМ 

ВЕРХНЬОЇ 
ЩЕЛЕПИ 

   ЛЕ-ФОР-1 

ПЕРЕЛОМ  
ВЕРХНЬОЇ 
ЩЕЛЕПИ 

  ЛЕ-ФОР-2 

ПЕРЕЛОМ  
ВЕРХНЬОЇ 

ЩЕЛЕПИ 

   ЛЕ-ФОР-3 

Рентгено- 

  графія 

      ДІАГНОЗ 
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Класифікація дефектів коронкової частини зубів                                       
(за В.С. Куриленком) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефект коронкової 
частини  

депульпованого зуба     
(1 клас) 

зуба с живою пульпою           
(2 клас) 

1 підклас: 
Дефекти жувальних 
зубів з порожнинами 
на одній 
апроксимальній, 
жувальної-
апроксимальній або 
двох апроксимальних 
поверхнях 

2 підклас: 
Дефекти 
фронтальних зубів з 
порожнинами на 
апроксимальних 
поверхнях з 
відсутністю 
ріжучого кута 

3 підклас: 
Дефекти всіх груп 
зубів, в яких 
порожнини 
розміщені на будь-
якій поверхні, крім 
апроксимальної, а 
саме, жувальній, 
вестибулярній, 
язичній або 
пришийковій 

4 підклас: 
Атипові порожнини, тобто 
порожнини, які не можуть бути 
віднесені до жодного з перших 
трьох підкласів 
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Класифікація дефектів зубних рядів у дітей                                         
(за З.С. Василенком і С.І. Трилем) 

 

Дефекти зубних рядів 

Вроджені Придбані 

Тимчасовими зубами 

Тимчасовими та постійними зубами 

Постійними зубами 

Неускладнені 
зубощелепними 
деформаціями 

Ускладнені 
зубощелепними 
деформаціями 

Малі (відсутній 1 зуб) М 

Середні (відсутні 1-2 зуба) С 

Великі (відсутні більш ніж 3 зуба) Б 

У фронтальній ділянці та боковій ділянці (3-й 
підклас) 

 

У боковій ділянці 
(2-й підклас) 

 

У фронтальній ділянці  
(1-й підклас) 

Двосторонньо обмежені 
(I клас) 

Одностороньо обмежені 
(II клас) 
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Тактичний алгоритм «Вибір конструкції незнімного протеза для заміщення дефектів твердих тканин 
зубів у дітей» 

Дефект твердих тканин зуба 

Тимчасовий зуб Постійний зуб 

Дефект неможливо 
відновити пломбою  

Дефект неможливо 
відновити пломбою і 

вкладкою 

Дефект неможливо 
відновити пломбою і 

вкладкою 
 

Дефект неможливо 
відновити вкладкою 

та коронкою 

Вкладка Тонкостінна металева 
коронка 

(індивідуальна, 
стандартна), 

металевий ковпачок 

Звичайні 
відновлювальні 

коронки 

Тонкостінна 
металева 
коронка 

 

Штифтовий зуб 

Резорбція кореня не 
більше 1/3, відсутність 

патології в 
периапікальних 

тканинах 

Корінь не 
сформований 

Корінь 
сформований 

Корінь сформований, 
відсутня патологія в 

периапікальних 
тканинах 
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Тактичний алгоритм «Вибір конструкції незнімного протеза для заміщення дефектів зубних рядів у дітей» 

 
 

 

Малий, середній дефект у 
фронтальній або бічній ділянці 

Малий дефект у бічній 
ділянці 

Дефект зубних рядів 

Змінний прикус Постійний прикус Тимчасовий прикус 

Малий дефект у бічній 
ділянці 

Резорбція кореня 
опорного зуба < 1/3 

Протез-розпірка Протез-розпірка, 
мостоподібний з 
односторонньою 

фіксацією 

Малий, середній дефект 
у фронтальній ділянці 

Корінь опорного зуба 
сформований > 2/3 

II період змінного 
прикусу 

Мостоподібний 
розсувний протез 

Мостоподібний протез 
з двосторонньою 

фіксацією 

Мостоподібний протез, 
(розсувний або з 
односторонньою 

фіксацією) 

Ріст щелепних кісток 
завершений 

Ріст щелепних кісток не 
завершений 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ 
ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ 

 

1. В результаті ранньої втрати молочних других молярів дитині  4-річного 
віку були виготовлені знімні протези. Через який час протези необхідно 
замінити? 

A. Через 0,5 року 

B. Через 1 рік 

C. Через 1,5 року 

Д. Через 3 роки 

E. Через 2,5 роки  
 

2. Після обстеження 5 річної дитини стоматолог поставив діагноз: середній 
дефект зубного ряду нижньої щелепи (за З.С.Василенко, С.І.Тріль). Що 
значить таке визначення у зазначеній класифікації? 

A. Що дефект обмежений зубами з обох боків 

B. Що дефект не обмежений зубами з обох боків 

C. Що у дитини немає двох-трьох зубів 

Д. Що дефект знаходиться по середині зубного ряду нижньої щелепи 

E. Що у дитини немає одного-двох зубів 

 

3. Батьки дівчинки 5 років скаржаться на дефекти коронок зубів, які 
виникли після прорізування. Дефекти коронок молочних зубів у дитини 
мають різну топографію і протяжність. При якому вигляді дефекту 
коронки діагностують тотальний дефект? 

А. Повна відсутність  коронкової частини зуба 

В. Відсутність   2/3  коронки зуба 

С. Відсутність   1/3  коронки зуба 

Д. Відсутність   1/2  коронки зуба 

Е. Відсутність ріжучого краю зуба 

 

  4. До ортодонта звернулися батьки дівчинки 13 років із скаргами на 
множинну відсутність постійних зубів. При огляді було визначено 
зниження висоти нижньої третини обличчя, невідповідність зубної 
формули віку дитини: відсутні 22, 15, 25, 31 і 41 зуби. Який метод 
діагностики необхідно призначити для уточнення діагнозу? 

А. Профільну телерентгенограму 

В. Внутрішньоротову рентгенографію 

С. Ортопантомограму 
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Д. Біометричне вимірювання моделей 

Е. Жувальні проби 

 

5. Який метод функціональної діагностики застосовують для визначення 
максимальної статичної сили зуба для ортопедичного лікування? 

A. Реопародонтографія 

B. Мастікациографія 

C. Міографія 

Д. Гальванометрія 

E. Електротензогнатометрія 

 

6. Мама хлопчика 6 років звернулась до хірурга-стоматолога зі скаргами на 
біль при відкушуванні твердої їжі, біль при змиканні зубів. Зі слів мами, 
дитина впала та вдарилась обличчям. Втрати свідомості не було. 
Об'єктивно: хлопчик активний, при огляді виявлено, що 51 зуб виступає зі 
зубного ряду на 5мм по відношенню до сусідніх зубів. Рухомість 51 зуба 2-

ї ступені, перкусія болюча. Ясна в ділянці 51 зуба гіперемовані. На 
рентгенограмі виявлено розширення періодонтальної щілини в ділянці 51 
зуба, фізіологічна резорбція кореня 51 зуба. Поставте правильний діагноз. 
A. Екструзія 51 зуба. 
B. Інструзія 51 зуба 

C. Повний вивих 51 зуба 

D. Злам кореня 51 зуба 

Е. Забій 51 зуба 

 

7. Хвора 12 років, звернулася зі скаргами на рухомість 12 зуба, болі під час 
накушування. Ці скарги з’явилися два дні тому після травми. На 
внутрішньоротовій рентгенограмі 12 зуба – поперечна смуга затемнення, 
переривання контурів кореня. Який ваш діагноз? 

A. Поперечний перелом кореня зуба 

B. Поздовжній перелом кореня зуба 

C. Етап формування кореня зуба 

Д. Загострення хронічного періодонтиту 

Е. Косий перелом кореня зуба 

 

8. Дитина віком 6 років отримала травму при падінні. Дитині встановлено 
діагноз – перелом тіла нижньої щелепи без зміщення уламків. Які заходи 
необхідно провести для попередження зміщення кісткових фрагментів? 

A. Накладання шини-капи 
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B. Призначення протизапальної терапії 
C. Накладання пращоподібної пов’язки 

Д. Фіксацію шинами Тигерштедта 

E. Проведення остеосинтезу 

 

9. Батьки дитини 2 років скаржаться на неспокійну поведінку дитини, 
відмову від їжі, припухлість верхньої губи. Дитина, кілька годин тому 
впала вдома з дивана. Блювоти та втрати свідомості не було. При огляді: 
незначна припухлість верхньої губи, крововилив на слизовій оболонці 
верхньої губи. Зуби 52, 51,61,62, виведені з оклюзійної поверхні, злегка 
рухливі, пальпація їх болюча. Коронки цих зубів виглядають з ясен на 1/3 
частину. Які дані об'єктивного обстеження в першу чергу свідчать про 
травматичний вивих центральних зубів? 

A. Зменшення висоти коронок зубів 

B. Гематома на верхній губі 
C. Асиметрія лиця 

Д. Болюча пальпація 

E. Неспокійна поведінка дитини 

 

10. Хлопчик 10 років після падіння з гойдалки доставлений в 
травматологічне відділення. Після огляду лікар поставив попередній 
діагноз: закритий перелом нижньої щелепи справа. Який додатковий метод 
обстеження необхідно провести для встановлення клінічного діагнозу? 

A. Рентгенографію тіла нижньої щелепи справа. 
B. Рентгенографію зубів нижньої щелепи. 
C. Електроодонтодіагностику зубів нижньої щелепи. 
Д. Термовізіографію 

E. Ортопантомографію
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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. 
 

     Загальна мета: уміти виявляти фактори ризику розвитку ЗЩА у дітей, 
визначати обсяг профілактичних заходів у різні вікові періоди. 
 

 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). 

          

 Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень 
Ваших знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
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ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

 

         1. Оглядаючи немовля, стоматолог виявив наступні ознаки: у 
порожнині рота - щілина між ясеневими валиками по сагіталі близько 1 см, 
по вертикалі 2,5 мм, інфантильний тип ковтання, носовий тип дихання. 
Через резус-несумісність із матір'ю дитина буде вигодовуватись штучно. 
Оціните стан зубо-щелепної системи немовляти.  
A. Формується сагітальна аномалія 

B. Формується вертикальна аномалія 

C. Формується сагітальна і вертикальна аномалія 

Д. Вікова фізіологічна норма 

E. Формується трансверзальна аномалія 

 

    2. Батьки 7,5-річної дитини звернулися до лікаря-стоматолога з метою 
санації порожнини рота. Об'єктивно: КПУ + кп = 4, індекс Гріна-

Вермильона дорівнює 2,5, фісури перших постійних молярів відкриті, 
інтактні, не пігментовані. Який метод первинної профілактики карієсу 
доцільно застосувати в цьому випадку? 

A. Інвазивну герметизацію 

B. Неінвазивну герметизацію 

C. Аплікації фторвмісними лаками 

Д. Аплікації антибактеріальними лаками 

E. Аплікації кальційвмісними гелями 

 

    3. На прийом до лікаря-стоматолога звернулася дитина 10 років з метою 
санації порожнини рота. При обстеженні встановлене: індекс КПУ 6, на 
центральних різцях у пришийковій ділянці вогнища демінералізації емалі, 
катаральний гінгівіт, індекс гігієни 3,1. З анамнезу - дитина хвора 
ентероколітом. До якої диспансерної групи по Виноградовій слід віднести 
дитину? 

A. III  

B. II 

C. I  

Д. IV  

E. Не підлягає диспансеризації 
 

4. Пацієнт 12 років, скаржиться на естетичний недолік. Об'єктивно: 
профіль обличчя ввігнутий, висота нижньої третини зменшена, виражені 
носогубні складки, супраментальна борозна згладжена. Нижні різці 
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розташовані попереду верхніх і перекривають їх на 2/3 їх висоти. Верхні 
бокові зуби мають по одному позадустоячому антагоністу нижньої 
щелепи. У яких площинах є порушення прикусу? 

A. В сагітальній і вертикальній 

B. В трасверзальній 

C. У вертикальній 

Д. В трасверзальній і вертикальній 

E. У сагітальній 

 

5. Дитина народилась з масою 3200 г, зріст 53 см., 9 балів за шкалою 
Апгар, від першої вагітності. Пологі перші, фізіологічні. В якому 
положенні має бути нижня щелепа у дитини? 

A. Фізіологічна ретрогенія 

B. Пряме співвідношення 

C. Центральна оклюзія 

Д. Фізіологічна прогенія 

E. Дистальний прикус 

 

6. Дитині 6 місяців було встановлено діагноз рахіт. Дефіцит якого вітаміну 
є причиною виникнення даного захворювання? 

А. Вітаміну Е 

В. Вітаміну С 

С. Вітаміну В 

Д. Вітаміну Д 

Е. Вітаміну К 

 

7. До ортодонта звернулися батьки дівчинки 12 років зі скаргами на 
Неправильне положення верхніх різців. В анамнезі – тривале порушення 
носового дихання.  Об’єктивно: зубна формула відповідає віку, зубні ряди 
звужені, відмічається однойменний контакт антагоністів у бічних ділянках, 
у фронтальному відділі – сагітальна щілина 5 мм. Ваш попередній діагноз: 
А. Мезіальний прикус 

В. Відкритий прикус 

С. Глибокий прикус 

Д. Перехресний прикус 

Е. Дистальний прикус 

 

8. Під час профілактичного огляду у дитини 5 років визначається 
виражений симптом Целінського, відсутність трем приматів, 
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масетеріальний тип жування. При підніманні нижньої щелепи 
спостерігається тенденція до її висунення вперед. Яку патологію прикусу 
можна прогнозувати  далі? 

А. Глибокий прикус 

В. Мезіальний прикус 

С. Дистальний прикус 

Д. Перехресний прикус 

Е. Відкритий прикус 

 

9. На профілактичному огляді хлопчик 5 років.  Лицеві ознаки  
зубощелепних аномалій відсутні. У порожнині рота 20 молочних зубів, 
відсутні фізіологічні проміжки між зубами. Форма зубних рядів – півколо. 
Порушення якої функції порожнини рота могло спричинити  дану клінічну 
картину? 

А. Жування 

В. Дихання 

С. Ковтання 

Д. Мови 

Е. Змикання губ 

 

10. На прийомі у ортодонта підліток 13 років. При огляді виявлено 
порушення гармонійності обличчя, затримка росту лицевого скелета. У 
порожнині рота:   численний карієс тимчасових та постійних зубів, 
затримка прорізування бічних постійних зубів. Ортодонт припустив 
наявність у підлітка загальносоматичної патології. Консультація якого 
спеціаліста потрібна дитині ? 

А. Ендокринолога 

В. Генетика 

С. Педіатра 

Д. Кардіолога 

Е. Хірурга 
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102 
 

Граф логічної структури змісту теми «Методи і засоби профілактики зубощелепних аномалій і деформацій  
у різні вікові періоди» 

Вибір метода профілактики 

Диспансерні групи за Н.Г. Снагіною 

карієс і його 
ускладнення, 

некаріозні 
ураження зубів 

загально-
соматична 
патологія 

патологія 
СНЩС 

горбики 
тимчасових 
зубів, що не 

стерлися 

рання втрата 
молочних 

зубів 

аномалії 
м'яких тканин 

порожнини 
рота 

шкідливі 
звички, 

порушення 
функцій 

вибіркове 
пришліфо-

вування емалі 

міогімнастика, 
нормалізація 

функцій 

хірургічні 
стоматологічні 

заходи 

лікування 
захворювань 

СНЩС 

протезування загальнооздоро
вчі 

профілактичні 
заходи 

профілактичні 
апарати 

санація 
порожнини 

рота 

Фактори ризику зубощелепних аномалій 

Основні напрямки в профілактиці зубощелепних аномалій 
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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. 

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

 

 

 Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми 
та ознайомтесь з класифікацією, таблицею, тактичним алгоритмом.
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Класифікація шкідливих звичок (за В.П. Окушко)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Зафіксовані позотоничні 
рефлекси 

Неправильне положення нижньої 
щелепи і язика в спокої 

Неправильна поза тіла і порушення 
постави 

Звички ссання 

Ссання і прикушування язика 

Ссання і прикушування губ, щік, 
різних предметів 

Ссання пальців 

Шкідливі звички 

Аномалії функцій 

Ротове дихання 

Неправильне ковтання і звичка 
тиснути язиком на зуби 

Порушення функції жування 

Неправильна мовна артикуляція 
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Тактичний алгоритм «Вибір профілактичних заходів для усунення функціональних, морфологічних і естетичних 
порушень у зубощелепній ділянці» 

10. Загальнооздоровчі 
профілактичні та лікувальні 
заходи: 
- раціональне і збалансоване 
харчування; 
- попередження дитячих хвороб; 
- вживання твердої їжі. 

8. Хірургічні стоматологічні 
лікувальні заходи: 

- пластика аномальної вуздечки 
язика, губ; 
- оголення коронок ретенованих 
зубів; 
- видалення окремих тимчасових і 
постійних зубів за ортодонтичними 
показаннями; 
- реплантація трансплантація 
окремих зубів; 
- введення імплантатів; 
- хірургічне лікування при 
травматичних, запальних, 
онкологічних пошкодженнях в 
щелепно-лицевої ділянці; 
вроджених вадах розвитку обличчя 
та щелеп; при аномаліях величини 
і розташування щелеп; макроглосії. 

5. Вибіркове пришліфовування 

емалі окремих зубів: 
- нестершихся горбків 
тимчасових зубів - частіше іклів, 
молярів; 
- міжапроксимальне часткове 
зішліфовування емалі тимчасових 
молярів для нормалізації змикання 
перших постійних молярів і 
безперешкодного прорізування 
премолярів; 
- міжапроксимальне часткове 
зішліфовування емалі тимчасових 
іклів і других тимчасових молярів 
у період тимчасового прикусу; 
- міжапроксимальне часткове 
зішліфовування емалі постійних 
зубів з метою виправлення 
аномалій положення зубів і форми 
зубних рядів. 

6. Заміщення дефектів зубів, 
зубних рядів, щелеп шляхом 
протезування: 
- коронок тимчасових і постійних 
зубів; 
- зубних рядів після втрати 
окремих тимчасових або постійних 
зубів; 
- вроджених і набутих дефектів 
альвеолярного відростка, твердого 
та м'якого піднебіння; щелеп. 

7.Лікування захворювань СНЩС: 
- зубощелепне протезування; 
- застосування лікувальних шин; 
- фізіотерапевтичні та інші 
лікувальні заходи; 
- механотерапія. 

9. Терапевтичні стоматологічні 
заходи: 
- лікування зубів; 
- лікування захворювань слизової 
оболонки порожнини рота і 
пародонту. 

3. Фізіо- и рефлексотерапія: 
- лазеротерапія; 
- рефлексотерапія; 
- ультрофонофорез; 
- електростимуляція; 
- вакуумтерапія. 

2. Профілактичні ортодонтичні 
пристосування: 

- вестибулярні пластинки; 
- трейнери; 
- апарати з упором для язика, для 

губ; 
- позаротова тяга з опорою на 

голові, шиї. 

4. Ортодонтичні апарати: 
- однощелепної, міжщелепної, 
двущелепної дії; 
- внутриротові, вестибулярні, 
позаротові, поєднані. 

1. Лікувальна гімнастика для 
м'язів: 
- губ, щік; 
- язика; 
- м’ягкого піднебіння 
- жувальних м'язів; 
- виправления постави. 
Логопедична міогімнастика. 
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Таблиця «Диспансерні групи за Снагіною Н.Г. Зміст роботи в групах» 

 

 Групування дітей  Зміст роботи в групі 

I г
ру

па
 

Діти, у яких є правильне розташування зубів, правильне 
співвідношення щелеп, правильне змикання губ. У цих дітей 
правильно перебігають функції відкушування й розжовування 
їжі, ковтання, дихання й мови. Деякі незначні відхилення 
розглядаються як варіант норми. 

Виховання гігієнічних навичок, що сприяють здоровішому 
стану органів порожнини рота; створення сприятливих умов 
для росту щелеп і формування зубних рядів; за показниками 
регулювання росту й розвитку щелепних костей за 
допомогою активних методів - міотерапії і лікувальної 
фізкультури; втручання Лор-лікаря, хірурга й дитячого 
стоматолога. 

II 
гр

уп
а  

Діти без виражених клінічних змін у будові органів 
зубощелепної системи, але мають порушення постави, способу 
дихання, мови, міміки, положення й артикуляції язика, губ, щік, 
м'язів дна порожнини рота й м'язів навколоротової ділянки при 
виконанні основних функцій (відкушування, жування, 
ковтання), шкідливі звички. Отже, у дітей даної групи 
відзначаються "фактори ризику", що привертають до 
виникнення ЗЩА. 

Потребують усунення причинних факторів, тобто створення 
сприятливих умов для росту щелеп і формування зубних 
рядів; за показаннями окремі діти цієї групи потребують 
регулювання росту й розвитку щелепних кісток за 
допомогою активних методів -  міотерапії та лікувальної 
фізкультури; втручання ЛОР - лікаря, хірурга й дитячого 
стоматолога. 

III
 гр

уп
а  Діти із клінічними симптомами аномалій у вигляді 

неправильного положення зубів, зміни форми зубних рядів, 
відхилення в співвідношенні щелеп і т.д. Одночасно із 
клінічними ознаками у цих дітей є різні активнодіючі причинні 
фактори, які продовжують формувати патологію. 

Потребують комплексу заходів, спрямованих на усунення 
причинних факторів і корекцію ранніх ознак аномалій 
прикусу за допомогою ортодонтичних апаратів і 
пристосувань нескладної конструкції. 

IV
 г

ру
па

 Діти з вираженими змінами в зубо-щелепній ділянці, що 
характеризують сформовані аномалії. У цих дітей нерідко 
визначаються зміни конфігурації обличчя і порушення функцій 
відкушування і розжовування їжі, ковтання, дихання, мови.  

Потребують комплексного кваліфікаційного ортодонтичного 
втручання, що включає апаратурне лікування, усунення 
етіологічного фактора і нормалізацію функцій. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

 

1. Під час профілактичного огляду у дитини 3,5 років виявлено: тимчасовий 
прикус, верхня зубна дуга V-подібна, нижня - трапецієподібна. Сагітальна 
щілина 3 мм, однойменне співвідношення іклів і других тимчасових молярів. 
Який етіологічний фактор найчастіше приводить до подібної деформації зубних 
дуг? 

A. Ссання верхньої губи 

B. Рахіт  
C. Інфантильний тип ковтання 

Д. Закушування щоки 

E. Ссання язика 

 

 2. Дитині 6 років. Рік назад були видалені 74,75 зуби з приводу періодонтиту. 
Гігієнічний індекс по Федорову-Володкіною 2 бала. Подих носовий, ковтання 
соматичне. Глибина переддвер’я порожнини рота 5 мм. Які заходи необхідно 
провести з метою профілактики ортодонтичної патології? 

A. Навчання індивідуальній гігієні 
B. Нормалізація подиху 

C. Нормалізація ковтання 

Д. Поглиблення переддвер’я порожнини рота 

E. Дитяче протезування 

 

3. Дитині 5 років. Об'єктивно: обличчя симетричне, пропорційне. Носогубні та 
підборідні складки виражені. Ковтання інфантильне, подих носовий. Вуздечки 
в нормі. У дитини відсутні 51,52,53,61,62,63 зуби внаслідок травми, отриманої 6 
місяців тому. Співвідношення в бічних фрагментах щелеп відповідає віковій 
нормі. До якої диспансерної групи за Снагіною потрібно віднести даного 
пацієнта? 

A. I групи 

B. II групи 

C. III групи 

Д. IV групи 

E. V групи 

 

4. Дівчинка 6 років. Скарги на неправильне розташування верхніх 

зубів. Об'єктивно: обличчя симетричне, пропорційне. В порожнині рота: всі 
різці на верхній і нижній щелепах постійні, перші постійні моляри прорізались, 
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1 ключ оклюзії збережений, 12 і 22 зуби повернуті навколо своєї осі і 
розташовані вестибулярно. Вкажіть можливу причину даної деформації. 
A. Затримка резорбції коренів молочних зубів 

B. Раннє прорізування постійних зубів 

C. Шкідливі звички (смоктання пальців, закушування нижньої губи) 
Д. Ретракція зубного ряду верхньої щелепи 

E. Затримка прорізування постійних зубів 

 

5. При профілактичному огляді обстежили дівчинку 5 років. В стані 
фізіологічного спокою лицеві ознаки  зубощелепних аномалій не визначались. 
В порожнині рота 20 тимчасових зубів, горбки ікл виражені, без ознак 
фізіологічного стирання, між фронтальними зубами діастеми, треми. Форма 
зубних рядів - півколо. Центральна лінія між різцями не співпадає, прикус 
косий. Що необхідно зробити для попередження прогресування косого 
прикусу. 
A. Зішліфувати нестерті горбки ікл 

B. Чекати саморегуляції 
C. Призначити масаж щелеп 

Д. Виготовити пластинку з гвинтом для верхньої щелепи 

E. Роз'єднати прикус 

 

6. При профілактичному огляді у дитини 5 років виявлена потовщена 

низькоприкріплена вуздечка верхньої губи. Така вуздечка може призвести до: 
A. Видовження верхнього зубного ряду 

B. Звуження верхнього зубного ряду 

C. Виникнення діастеми 

Д. Вкорочення верхнього зубного ряду 

E. Вкорочення нижнього зубного ряду 

 

7. Дитині 5 років. Скарги на естетичний недолік. При зовнішньо-ротовому 
огляді виявлено: обличчя симетричне, не пропорційне за рахунок зменшення 
нижньої третини обличчя. В порожнині рота: зуби 55, 54, 64, 65, 64, 74 і 84 
відсутні. З анамнезу відомо що молочні моляри були видалені з приводу 
ускладненого карієсу у 3-х річному віці. До чого може призвести передчасне 
видалення тимчасових молярів на верхній і нижній щелепах? 

A. Формування мезіального прикусу 

B. Формування косого прикусу 

C. Формування глибокого прикусу 

Д. Формування дистального прикусу 
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E. Усі відповіді вірні 
 

8.  З якого віку можна протезувати дефекти зубних рядів у дітей: 
A. З початком фізіологічної зміни фронтальних зубів 

B. З 5 років 

C. З 2,6 року 

Д. Після повної фізіологічної зміни тимчасових зубів 

E. З прорізуванням перших постійних молярів 

 

9. При профілактичному огляді дитини 9 років виявлено відсутність 55 та 65 
зубів. Форма альвеолярного відростка загострена. Про що це свідчить? 

A. Про наявність надкомплектного зуба 

B. Про глибоке залягання зачатка постійного зуба 

C. Про поверхневе залягання зачатка постійного зуба 

Д. Про відсутність зачатка постійного зуба 

E. Про наявність екзостозу або онкопатології 
 

10. У дівчинки 8 років із анамнезу встановлена втрата 4-х молочних 

молярів рік назад, утруднене носове дихання. В ротовій порожнині: 
скупченість зубів фронтальної ділянки нижньої щелепи, верхні фронтальні зуби 
перекривають нижні на 2/3 їх висоти. Співвідношення зубів бокового сегменту 
нейтральне. Які першочергові заходи в лікуванні даної дитини? 

A. Диспансерний нагляд, протезування дефектів зубного ряду 

B. Консультація ЛОРа, протезування дефектів зубного ряду 

C. Протезування дефектів зубного ряду 

Д. Консультація ЛОРа, диспансерний нагляд 

E. Лікування прикусу знімним апаратом 
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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 ЗЩА. 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. 
 Загальна мета: Вміти застосовувати методи корекції патології мовлення. 
Знати основні причини проявлення та методи 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. 
(кафедра стоматології № 1). 

3. Провести диференційовану 
діагностику порушення мовлення 
на підставі діагностичних 

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



111 
 

алгоритмів. 

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). 

 

  

 Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень 
Ваших знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

 

1. У пацієнта 12 років при визначенні гігієнічного індексу за Федоровим-

Володкіною отримані наступні дані: вестибулярні поверхні 33, 43 профарбовані 
на, 32, 42 – на, 31, 41 – на 3/4. Оцініть рівень гігієни порожнини рота. 
A. Добрий  
B. Задовільний  
C. Поганий  
Д. Незадовільний  
E. Дуже поганий  
 

 2. У хлопчика 11 років спостерігається відсутність центральних різців. Які вади 
мови можуть бути у цього пацієнта? 

A. Алалія  
B. Логоневроз  
C. Логофобія  
Д. Афонія  
E. Сигматизм  
 

3. З чого повинен почати пацієнт при проведені стандартного методу чищення 
зубів? 

A. Чистити жувальну поверхню нижніх зубів справа  
B. Чистити вестибулярну поверхню фронтальних зубів верхньої щелепи  
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C. Зімкнути зубні ряди та чистити зуби коловими рухами  
Д. Поділити зубний ряд на сегменти, починати чистити з вестибулярної 
поверхні верхніх молярів справа  
E. Почати з обертово-поступових рухів у боковій ділянці зліва  
 

4. При дослідження функції мови, у пацієнтки 9 років, була визначена заміна 
вимова звука «р» на інші звуки. Як називається така патологія? 

A. Параротацизм  
B. Боковий сигматизм  
C. Губнозубний сигматизм  
Д. Механічна діслалія 

Е. Функціональна діслалія 

 

5. У дитини 9 років відмічається коротка вуздечка язика, товсті малопорушливі 
губи. Дитина погано промовляє звуки “ц”, “с”, “з”. Яке порушення мовлення 
спостерігається у дитини? 

A. Параротацизм  
B. Сигматизм  
C. Алалія  
Д. Механічна діслалія 

Е. Функціональна діслалія 

 

6. Пацієнт 28 років з діагнозом діастема верхньої щелепи. При огляді: присінок 
порожнини рота глибокий, зубна формула відповідає віку, вуздечка верхньої 
губи коротка, тяжиста, місце прикріплення вуздечки запалене, при відтягуванні 
кровоточить. Оберіть тактику ведення даного пацієнта. 
А. Пластика вуздечки верхньої губи й переміщення 11 і 21 медіально 

В. Пластика вуздечки верхньої губи 

С. Ортопедичні металокерамічні коронки на 11,21 зуби 

Д. Пластика поглиблення присінку порожнини рота 

Е. Реконструкція коронок 11,12,21,22 без пластики 

 

7. Дитині 7 років. Скаржиться на минаючий біль від термічних подразників в 75 
зубі. Зубна формула не відповідає віку. Індекс КПУ+кп=8(9). Визначте ступінь 
компенсації каріозного процесу? 

А. Компенсована 

В. Субкомпенсована 

С. Декомпенсована 

Д. Гіперкомпенсована 
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Е. – 

 

8. Дитині 6 років скарг не пред'являє. Клінічний огляд. Зубна формула:                 
16 55 54 53 52 51 | 61 62 63 64 65 26 

46 85 84 83 82 81 | 71 72 73 74 75 36 

Форма зубних рядів верхньої й нижньої щелепи - півколо. Зуби у фронтальній 
ділянці розташовані із проміжками, ріжучі бугри іклів і інших зубів виражені, 
дистальні поверхні останніх молярів мають мезіальну сходинку. Що з 
перерахованого не відповідає нормі даного вікового періоду розвитку 
зубощелепної системи? 

А. Зубна формула 

В. Форма зубних рядів 

С. Положення зубів у зубних рядах 

Д. Виразність бугрів молочних зубів 

Е. Наявність мезіальної сходинки в змиканні других молочних зубів 

 

9. Пацієнту 25 років. Обєктивно: при оцінці функцій  визначено симптом 
“наперстка”, хворий облизує нижню губу. Зубна формула відповідає віку. У 
якому періоді прикусу симптом “наперстка” є проявом фізіологічного стану 

зубощелепної системи? 

А. Сформованого молочного прикусу  
В. Раннього змінного прикусу  
С. Пізнього  змінного прикусу 

Д. Формування постійного прикусу 

Е. Формування молочного прикусу 

 

10. При огляді стоматологом пацієнта 30 років визначено, що зуби бічного 

сегменту верхньої щелепи контактують з однойменними і з зубами нижньої 
щелепи, що стоять позаду. При якому виді прикусу можливо означене змикання 
зубних рядів? 

А. Дистальний прикус 

В. Ортогнатичний прикус 

С. Мезіальний прикус 

Д. Однобічний перехресний прикус 

Е. Двобічний перехресний прикус 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 
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3. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта / Под ред.  Я.В. Костиной, В.М. 
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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. 
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Граф логічної структури змісту теми: «Порушення мовлення при 
патології прикусу, методи корекції. Особливості гігієни 

порожнини рота за наявності ортодонтичних конструкцій у 
порожнині рота. Диспансеризація в ортодонтії» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Порушення мовлення при патології прикусу, методи корекції. 
Особливості гігієни порожнини рота за наявності ортодонтичних 

конструкцій у порожнині рота. Диспансеризація в ортодонтії 

Етіологічні факторі, що впливають на порушення функцій мовлення 

Різновиди речових порушень: дислалія, алалія, стигматизм,                
параротацизм, дизартрія, картавість, ламбдацизм 

Порушення мовлення при зубо-щелепних аномаліях 

Методи корекції порушення мовлення 

Особливості гігієни порожнини рота за наявності знімних ортодонтичних 
конструкцій 

Засоби гігієни що використовуються для догляду за незнімними 
ортодонтичними конструкціями 

Техніка використання індивідуальних засобів оральної гігієни за 
наявності ортодонтичних конструкцій в порожнині рота. 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

Основні: 
 

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. 

Допоміжні: 
 

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

 

 Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми 
та ознайомтесь з тактичними алгоритмами. 
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Тактичний алгоритм: «Характеристика засобів гігієни, які 
застосовують в ортодонтичному лікуванні» 

 

Лікування знімними 
ортодонтичними 

 
 
Конструкціями

Лікування незнімними 
ортодонтичними конструкціями 

 
Зубна 
щітка 

для 
чищення 

зубів 

Щетина    середнього   
ступеня жорсткості, 
краще з серії про-
філактичних або 

спеціального 
призначення (з 
багаторівневим 

щітковим полем, із 
закругленими та 

полірованими 
кінчиками щетинок, із 

силовим виступом) 

Зубна 
щітка 

1.   Спеціальна 
ортодонтична типу   
"Орто",  яка  має                 
поздовжню заглибину 
посередині щіткового 
поля для дуги кон-
струкції                                  
2.   Профілактична 
зубна щітка, яка має 
силовий виступ у ви-
гляді дзьоба, здатний 
проникати під дугу 
конструкції 

Зубна 
паста 

 

Вибір необхідно 
робити залежно від 

наявності 
стоматологічної 

патології:   
карієспрофілактичні, 

протизапальні. 
Перевагу необхідно    
віддавати    зубним 

пастам 
малоабразивним із 
помірно пінними 
властивостями 

Зубна 
паста 

Малоабразивна  з  
протизапальними  
властивостями,                     
імуномодулюючою 
дією та ремінералі-
зуючим ефектом 

 

Рідкі 
засоби 

 
Зубні еліксири та 

ополіскувачі з 
протизапальним 

ефектом та помірною 
бактерицидною дією 

 
Рідкі за-

соби 

Зубні еліксири та 
ополіскувачі з 
протизапальним та 
ремінералізуючим 
ефектами та помірною 
бактерицидною дією 
 

Інтерден-

тальні 
засоби 

Флоси, щітки-
йоржики, іригатори 

 

Інтерден-  
тальні 
засоби 

Щітки-йоржики, 
іригатори 
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Тактичний алгоритм: «Основні правила та режим 
догляду за порожниною рота при ортодонтичному 

лікуванні»  
 

Зі знімними 
ортодонтичними 
конструкціями 

3 незнімними 
ортодонтичними 
конструкціями 

1. 1.Під час чищення зубів 
застосовувати всі правила та 
прийоми правильного чищення зубів, 
а саме: тривалість чищення (2-3 
хвилини), кратність чищення (2 рази 
за день - уранці та ввечері після 
вживання їжі) та послідовність рухів 
щітки. 

1. 1. Під час чищення зубів застосовувати 
спеціальні прийоми чищення зубів. 
Тривалість чищення (2-3 хвилини), 
кратність чищення (2 рази за день 
уранці та ввечері після вживання їжі). 

2. 2. Можна проводити гігієну 
порожнини рота (чищення та 
полоскання) як із конструкцією, так і 
без неї. Однак сама конструкція 
підлягає додатковій обробці. 

3. Якщо гігієнічний догляд відбуваєть-
ся з ортодонтичною конструкцією 
в порожнині рота, то чищення зубів 
необхідно проводити у 2 етапи: з кон-
струкцією та без неї. На другому етапі 
необхідно особливо ретельно очищати 
пункти контакту зубів із базисом та 
фіксуючими елементами конструкції. 

2. Послідовність    та    напрямок    
рухів щітки має принципову 
відмінність, а саме: по вестибулярній 
поверхні зубів рухи щітки 
горизонтальні - "вимітальні" 
впродовж дуги, починаючи ззаду і 
поступово рухаючись до центру. Цен-
тральні   зуби   чистять   вертикальни-
ми рухами в напрямку до різального 
краю та з нахилом до середини. Потім 
очищають оральні  поверхні зубів та 
в останню чергу - жувальні поверхні 
(рухи щітки короткі, "скребучі"). 
Завжди починають з чищення зубів на 
верхній щелепі, потім переходять на 
нижню. 

4. 3. Інтердентальні засоби дозволяють 
проводити очищення важкодоступних 
для звичайної щітки поверхонь. Засто-
совувати 1 раз за день під час вечір-
нього догляду за порожниною рота 

3. 3. Обов'язково для чищення зубів 
застосовувати щітку-йоржик для 
чищення простору під дугою, в ділянці 
кріпильних елементів, замкових 
з'єднань. 

5. 4. Не рекомендується одночасно засто-
совувати щітку для чищення зубів та 
ортодонтичної конструкції, тому що 
відбувається швидке зношення щітки 
та розщеплення щетинок, які здатні 
викликати мікротравми емалі зубів. 

4. Іригатори застосовувати постійно: 
на початку гігієнічної процедури в 
режимі "струменя" для очищення 
простору під дугою та в міжзубних 
проміжках, а в кінці процедури - в 
режимі "душу" для масажу ясен. 

5. Зубні еліксири за нормального стану 
слизової застосовують розбавленими із 
розрахунку 10—15 крапель на Vi стакана 
води і не більше 1 разу на день із 
періодичністю повторення 3—4 рази у 
місяць; при запаленні слизової необхідно 
збільшити концентрацію та термін 
застосування. 

5.  Зубні еліксири за нормального стану 
слизової застосовують розбавленими із 
розрахунку 10-15 крапель на Уг стакана 
води і не більше 1 разу за день із 
періодичністю повторення 3—4 дні за 
місяць; при запаленні слизової, гінгі-
вітах необхідно збільшити концентрацію 
та термін застосування .                 
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Тактичний алгоритм: «Режим застосування спеціальних 
дезінфікуючих та очисних засобів для догляду за знімними 

ортодонтичними конструкціями» 

 
Засіб для 
чищення 

Режим застосування Примітка 

5 % водний 
розчин 

бікарбонату 
натрію 

Замочування пластинки з 
повним зануренням у розчин 
протягом 15-20 хвилин щоден-
но. Промивання протеза в 
проточній воді 

Ефективне в разі 
ризику виникнення 
протезних               
стоматитів 
кандидозного типу 

0,05 % водний 
розчин 

хлоргексидину 

Зрошення конструкції зі 
шприца щоденно або 
замочування на 15-20 хвилин 1 
раз за тиждень 

Протягом перших 
місяців 

Таблетки 
"Correga parts" 

Розчинити 1 таблетку в 100 г 
води. Замочування пластинки з 
повним зануренням у розчин 
протягом 5 хвилин щоденно. 
Промивання пластинки у 
проточній воді 

Особливо 
рекомендовані для 
очищення 
конструкцій із 
великою кількістю 
металевих 
елементів 

Паста 
"Correga        
1 minute" 

Для щоденного застосування. 
Нанести на поверхню 
пластинки пасту, яку 
видавили з туби. Щіткою 
(зубною або спеціальною) 
спінити та протягом 45 секунд 
чистити пластинку. Потім 
промити проточною водою до 
повного видалення піни 

 

Паста типу 
"Орто"  

 

Для щоденного застосування. 
Нанести пасту на поверхню 
щітки (зубної або спеціальної). 
Чистити конструкцію з двох 
боків 

У разі посиленого 
відкладання 
нальоту на елемен-
тах конструкції 

Спеціальна 
щітка для 

чищення типу 
"Денчер" 

Має двобічне розташування 
щетини: один бік - для 
очищення зовнішніх поверхонь 
конструкції, другий - для 
внутрішніх 

 

Спеціальна 
зубна щітка 
"Ортодон-
тальна" 

Має спеціальну V-подібну 
форму, борозну для 
ефективного чищення 
ортодонтичних пластин 

Для ЩОДЕННОГО 
чищення зубів при 
лікуванні брекет-
системою 

 
Циліндричні 

йоржики  
 Очищення 

міжзубних 
просторів 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ 
ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ 

1. Дівчина 12 років знаходиться на диспансерному обліку у ортодонта. 
Лікування проводиться за допомогою верхньощелепної пластинки із 
двома гвинтами. Лікар запропонував проводити чистку апарату щіткою 
типа «Денчер». Що характерно для цієї щітки? 

A. М’яка щетина, мається лінійна кустопосадка  
B. На головці таких щіток мається 7 пучків щетини: шість із них 
розташовані по колу, а один по середині  
C. Ці щітки мають більш високу крайову щетину і більш низьку 
центральну  
Д. Щетина на головці розташована двостороннє, з одного боку щетинне 
поле зигзагоподібне, з другого – коло-випукле  
E. Щетина розташована багатоярусна, змінюється форма ручки  
 

2. На прийом к ортодонту з’явився хлопець, який лікується за допомогою 
брекет-системи. Скарги на кровоточивість ясень. Об’єктивно: гігієна 
порожнини рота незадовільна. Який набір профілактичних засобів 
повинен використовувати пацієнт для впровадження індивідуальної 
гігієни порожнини рота? 

A. Таблетки для чищення протезів та флоси  
B. Зубна щітка «Orthodontic» та зубочистки  
C. Щітку-йоршик, іригатор, очищувач  
Д. Ортощітку, монопучкову щітку, суперфлоси, йоршики, 
лікувальнопрофілактичні зубні пасти, опаласкувач роту  
E. Електрощітку   
 

3. Дівчина 14 років запитала лікаря – як часто можна користуватися 
флоссом. Яку відповідь ви вважаєте вірною? 

A. 1 раз на добу  
B. 2 рази на тиждень  
C. Після кожного прийому їжі  
Д. 1 раз на місяць 

 E. Кожен час  
 

4. Пацієнт 15 років на протязі 1-го року лікується естетичними брекетами. 
Скільки щіток був повинен змінити пацієнт за цій період? 

A. 4   

B. 2   
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C. 12 

Д. Щітку змінюють раз на рік  
E. Щітку змінюють якщо вона пошкоджена  
 

5. У дитини 9 років відмічається коротка вуздечка язика, товсті 
малорухливі губи. Дитина погано промовляє звуки “л”. Яке порушення 
мовлення спостерігається у дитини? 

А. Ріноналія  
В. Логоневроз  
С. Механічна діслалія  
Д. Функціональна діслалія  
Е. Ламбдацизм  
 

6. У хлопчика 5 років з розщілиною твердого та м’якого піднебіння 
спостерігається нечітке промовляння звуків «Г», «К», «Х».  Який 
попередній діагноз можливо встановити? 

A. Афазія  
B. Зачинена ринолалія  
C. Відчинена ринолалія  
Д. Логофобія  
E. Мутизм  
 

7. Дівчина 6 років знаходиться на обліку у отоларинголога з приводу 
аденоїдів III ступеню. У ортодонта дитина лікується з приводу 
дистального прикусу. Яке порушення мови визначить логопед у даного 
пацієнта? 

A. Закрита ринолалія  
B. Відкрита ринолалія  
C. Мутизм 

Д. Дизартрія  
E. Тахілалія  
 

8. В ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 5 років. 
Об'єктивно: обличчя симетричне, пропорційне. В порожнині рота 
відсутні 51,52,61,62 зуби. Яка шкідлива звичка може сформуватись у 
дитини? 

A. Прокладання язика 

B. Ротове дихання 

C. Прикушування нижньої губи 
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Д. Жування на один бік 

E. Прикушування верхньої губи 

 

9. Батьки хлопчика 8-ми років скаржаться на косметичний недолік 
дитини, неможливість відкушування їжі. Дитина часто хворіє на ГРВІ. 
Об'єктивно: скошеність підборіддя. Нижня губа вивернута, на ній лежить 
верхній центральний різець, носогубна складка згладжена. В порожнині 
рота: період прикусу - ранній змінний. Верхня щелепа звужена, готичне 
піднебіння. Фронтальні зуби розташовані віялоподібно. Сагітальна 
щілина 6 мм. У бокових ділянках контакт однойменних зубів. Яка 
найбільш імовірна причина зубощелепної деформації? 

A. Патологія верхніх дихальних шляхів 

B. Відсутність уступу Целінського 

C. Ендокринні захворювання 

Д. Несвоєчасна санація ротової порожнини 

E. Токсикоз вагітності 
 

10. Батьки 4-х річної дитини звернулись до ортодонта зі скаргами на 
естетичний недолік. Під час огляду діагностовано відкритий прикус 
внаслідок шкідливої звички смоктання язика. При лікуванні відкритого 
прикусу, що сформувався в наслідок шкідливої звички смоктання язика 
застосовується: 
A. Регулятор функції Френкеля 1-го типу 

B. Пластинка Крауса 

C. Пластинка Шварца 

Д. Пластинка Шонхера 

E. Активатор Дасса 

 


