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ЗМІСТ 

 
№ 
п/п 

НАЗВА ТЕМИ Сторінка 

1 Клінічні методи обстеження. Проведення клінічних 
функціональних проб. 
 

4 

2 Функціональні методи діагностики 

 

7 

 

3 Антропометричні та фотометричні методи діагностики. 
 

10 

4 Біометричні методи дослідження контрольно-діагностичних 
моделей щелеп в період тимчасового та змінного прикусів. 
 

13 

5 Біометричні методи дослідження контрольно-діагностичних 
моделей щелеп в період постійного прикусу. 
 

16 

6 Рентгенологічні методи діагностики. 
 

19 

7 Аналіз телерентгенограми: ідентифікація анатомічних 
кісткових та кожних орієнтирів, основні площини та кути. 
 

22 

8 Попередній та остаточний ортодонтичний діагноз. 
 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1: Клінічні методи обстеження. Проведення клінічних                

функціональних проб. 
 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. 

Загальна мета: проводити та інтерпретувати клінічні методи 

обстеження, клінічні функціональні проби  для виявлення морфологічних 

особливостей і функціональних порушень зубощелепної системи пацієнта та 

для встановлення попереднього або остаточного діагнозу. 

 

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. 

2. Проводити огляд обличчя і 
порожнини рота дитини. 

2. Оцінювати дані стану  
зубощелепної системи дорослого 
при стоматологічному обстеженні. 

 

3. Інтерпретувати дані, що отримані 
при проведенні клінічних 
діагностичних проб. 

3. Проводити клінічні діагностичні 
проби. 

 

Зміст навчання 

Теоретичні питання: 
1.Збір скарг, анамнезу життя і захворювання дитини, даних сімейного 
анамнезу. 
2. Зовнішній огляд обличчя. 
3. Огляд присінку і власне порожнини рота. 
4. Огляд зубів, зубних рядів, прикусу.  Визначення виразності апікального 
базису. 
5. Клінічні функціональні проби Ешлера-Бітнера, Ільїної-Маркосян .



ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

Основні: 
 

1. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. Скляр та 
ін.]. – Х., 2013. – С. 22-23. 

2. Головко Н.В. Ортодонтія / Н.В. Головко. – Вінниця, 2003. – С. 121-139. 

 

Допоміжні: 
 

1. Куроєдова В. Д. Кишеньковий довідник лікаря стоматолога-ортодонта/ 
Куроєдова В. Д., Куліш Н. В., Дмитренко М. І. – Полтава, 2008. –180 с. 

2. Хорошилкина Ф.Я.  Руководство по ортодонтии / Ф.Я. Хорошилкина - 
М.,1999. -  С. 82-98. 

 

 

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

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією з 

оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів факультету 

інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ ”, затвердженою Вченою Радою 

ФІПО. Оцінювання навчальної діяльності проводиться стандартизовано. 

Відповідно до структури практичного заняття оцінюються самостійна робота 

та поточний тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологічна карта практичного заняття   

Клінічні методи обстеження.  
Проведення клінічних функціональних проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1. Опитування за темою заняття 60 Питання теми заняття   

2. Самостійна робота слухачів: 

проведення  збору анамнезу життя 
і захворювання, скарг, огляду 
обличчя і порожнини рота. 
Виявлення лицевих ознак і 
симптомів порушення функцій 
ковтання, дихання, мовлення, 
жування. Інтерпретація даних, що 
отримані при проведенні 
клінічних діагностичних проб. 

160 

 

 

Ортодонтичні хворі, 
амбулаторні картки, 
фотографії обличчя та 
порожнини роту 
ортодонтичних хворих,  
моделі щелеп. 
Методичні вказівки за 
темою заняття.  

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3 Аналіз і корекція самостійної 
роботи слухачів 

30 Хворі,  амбулаторні 
картки, таблиці, графи, 
схеми, алгоритми.  

 Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 10 10 тестів формату А   
за темою заняття  

 Учбова 
кімната 

5 Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

10 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ  
 

  



Тема 2: Функціональні методи діагностики 

 

 Актуальність теми: Функціональні методи дослідження за наявності 

зубощелепних аномалій і деформацій прикусу дають значну частину 

інформації, що допомагає скласти план лікування, усунути можливості 

виникнення рецидиву. В ортодонтії досліджують основні функції порожнини 

рота: змикання губ, жування, ковтання, дихання і мовлення. 

Загальна мета: інтерпретувати дані функціональних методів 

обстеження для виявлення морфологічних особливостей і функціональних 

порушень зубощелепної системи пацієнта. 

 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти 

1.  Інтерпретувати дані, що отримані 
при дослідженні функції змикання 
губ. 

1.  Проводити дослідження функції 
змикання губ. 

2.  Інтерпретувати дані, що отримані 
при дослідженні функції жування 

2. Проводити дослідження функції 
жування 

3. Інтерпретувати дані, що отримані 
при дослідженні функції ковтання 

3. Проводити дослідження функції 
ковтання 

4. Інтерпретувати дані, що отримані 
при дослідженні функції мови 

4. Проводити дослідження функції 
мови 

5.  Інтерпретувати дані, що отримані 
при дослідженні функції дихання 

5. Проводити дослідження функції 
дихання 

 

Зміст навчання 

 

Теоретичні питання: 
 

1. Дослідження функції змикання губ. 
2. Дослідження функції жування. 
3. Дослідження функції ковтання. 
4. Дослідження функції мови. 
5. Дослідження функції дихання. 
 

 

 



ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

Основні: 
 

1. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. Скляр та 
ін.]. – Х., 2013. – С.  46-48. 

2. Головко Н.В. Ортодонтія / Н.В. Головко. – Вінниця, 2003. – С. 110-120. 

 

Допоміжні: 
 

1. Куроєдова В. Д. Кишеньковий довідник лікаря стоматолога-ортодонта/ 
Куроєдова В. Д., Куліш Н. В., Дмитренко М. І. – Полтава, 2008. –180 с. 

2. Хорошилкина Ф.Я.  Руководство по ортодонтии / Ф.Я. Хорошилкина - 
М.,1999. -  С. 87-92. 

 

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

 
Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією з 

оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів факультету 

інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ ”, затвердженою Вченою Радою 

ФІПО. Оцінювання навчальної діяльності проводиться стандартизовано. 

Відповідно до структури практичного заняття оцінюються самостійна робота 

та поточний тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологічна карта практичного заняття  

«Функціональні методи діагностики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1. Опитування за темою заняття 50 Питання теми заняття   

2. Самостійна робота слухачів: 
проведення  огляду обличчя і 
порожнини рота. Виявлення 
лицевих ознак і симптомів 

порушення функцій ковтання, 
дихання, мовлення, жування.  

80 

 

 

Ортодонтичні хворі, 
амбулаторні картки, 
фотографії обличчя та 
порожнини роту 
ортодонтичних хворих. 
Методичні вказівки за 
темою заняття.  

 
 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 
 

Учбова 
кімната 

3 Аналіз і корекція самостійної 
роботи слухачів 

30 Хворі,  амбулаторні 
картки, таблиці, графи, 
схеми, алгоритми.  

 Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 10 10 тестів формату А   
за темою заняття  

 Учбова 
кімната 

5 Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

10 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ  
 

  



Тема 3: Антропометричні та фотометричні методи діагностики 

 

 Актуальність теми: повноцінна діагностика має вирішальну роль в 

успішному етіопатогенетичному лікуванні зубощелепних аномалій. Після 

клінічного обстеження формулюється попередній діагноз. Остаточний 

діагноз встановлюється лише після проведення додаткових досліджень. 

Антропометричний та  фотометричний методи дослідження є обов’язковими 

додатковими дослідженнями в ортодонтії. 

Загальна мета: інтерпретувати дані антропометричних та 

фотометричних методів обстеження для виявлення морфологічних  порушень 

зубощелепно-лицевої системи пацієнта. 

 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти 

1. Аналізувати дані, що отримані 
при вимірюванні довжини і ширини 
обличчя, антропометричних  індексів 
на обличчі у ортодонтичних 
пацієнтів. 

1. Проводити вимірювання 
довжини і ширини обличчя, 
визначати антропометричні індекси 
на обличчі. 

2. Оцінювати дані фотометричних 
обстежень голови і обличчя у дітей. 

2. Проводити фотометричні 
обстеження голови і обличчя у 
дорослих. 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

 

Теоретичні питання: 
1. Вимірювальні анатомічні точки на черепі та обличчі. 
2. Антропометричний метод визначення форми обличчя за Гарсоном.  

3. Лицевий індекс Ізара (IFM).  

4. Методика отримання і вивчення фотографій голови в фас і профіль. 
 

 

 

 

 

 



ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

Основні: 
1. Ортодонтія: підручник для студентів вищих медичних навчальних 

закладів / П. С. Фліс, М. А. Омельчук, Н. В. Ращенко, І. Л. Скрипник                 
[та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2007. – С. 74-94. 

2. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. Скляр та 
ін.]. – Х., 2013. – С. 29-30. 

3. Головко Н.В. Ортодонтія / Н.В. Головко. – Вінниця, 2003. – С. 139-160. 

 

Допоміжні: 
 

1. Куроєдова В. Д. Кишеньковий довідник лікаря стоматолога-ортодонта/ 
Куроєдова В. Д., Куліш Н. В., Дмитренко М. І. – Полтава, 2008. –             

180 с. 
2. Хорошилкина Ф.Я.  Руководство по ортодонтии / Ф.Я. Хорошилкина - 

М.,1999. -  С. 125-143. 

 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
 

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

 

 
Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією з 

оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів факультету 

інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ ”, затвердженою Вченою Радою 

ФІПО. Оцінювання навчальної діяльності проводиться стандартизовано. 

Відповідно до структури практичного заняття оцінюються самостійна робота 

та поточний тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  
 

 

 

 

 

 



Технологічна карта практичного заняття  

Антропометричні та фотометричні методи діагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1. Опитування за темою заняття 50 Питання теми заняття   

2. Самостійна робота слухачів:  

проведення  вимірювання 
довжини і ширини обличчя, оцінка 

антропометричних  індексів на 
обличчі у ортодонтичних 

пацієнтів. Проведення 
фотометричних обстежень голови 

і обличчя у ортодонтичних 
пацієнтів. 

80 

 

 

Ортодонтичні хворі, 
амбулаторні картки,  
фотографії обличчя 
ортодонтичних хворих. 
Методичні вказівки за 
темою заняття.  

Штанген- 

циркуль, 

лінійка 

 

Учбова 
кімната 

3 Аналіз і корекція самостійної 
роботи слухачів 

30 Хворі,  амбулаторні 
картки,  фотографії 
обличчя ортодонтичних 
хворих, таблиці, графи, 
схеми, алгоритми.  

 Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 10 10 тестів формату А за 
темою заняття  

 Учбова 
кімната 

5 Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

10 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ  
 

  



Тема 4: Біометричні методи дослідження контрольно-діагностичних 
моделей щелеп в період тимчасового та змінного прикусів. 
 

 Актуальність теми:  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, біометричні методи дослідження контрольно-діагностичних 
моделей щелеп, призначені для вивчення морфології зубощелепної системи 
(ЗЩС). 
  Загальна мета: інтерпретувати дані біометричних методів 
дослідження контрольно-діагностичних моделей щелеп в період тимчасового 
та змінного прикусів для виявлення морфологічних  порушень зубощелепної 
системи пацієнта. 

  

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Вміти: 
1. Аналізувати результати 
вивчення розмірів коронкової 
частини тимчасових і постійних 
зубів.  

1. Проводити вимірювання 
розмірів коронкової частини 
тимчасових і постійних зубів. 

2. Аналізувати дані, що отримані 
при біометричному вимірюванні 
ширини зубних дуг.  

2. Проводити біометричне  
вимірювання  ширини зубних дуг. 

3. Аналізувати результати 
визначення довжини зубних рядів. 

3. Проводити біометричне  
вимірювання  довжини зубних дуг. 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
 

1. Методика визначення пропорційності різців верхньої та нижньої щелеп в 

період тимчасового та змінного прикусів. 

2. Методики вимірювання ширини зубних дуг в період тимчасового та 

змінного прикусів. 

3. Методики визначення довжини зубних рядів в період тимчасового та 

змінного прикусів. 



ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
Основні: 

 

1. Ортодонтія: підручник для студентів вищих медичних навчальних 
закладів / П. С. Фліс, М. А. Омельчук, Н. В. Ращенко, І. Л. Скрипник                 
[та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2007. – С. 74-94. 

2. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. Скляр та 
ін.]. – Х., 2013. – С. 24-27. 

3. Головко Н.В. Ортодонтія / Н.В. Головко. – Вінниця, 2003. – С. 161-175. 

 

Допоміжні: 
 

1. Куроєдова В. Д. Кишеньковий довідник лікаря стоматолога-ортодонта/ 
Куроєдова В. Д., Куліш Н. В., Дмитренко М. І. – Полтава, 2008. –             

180 с. 
2. Хорошилкина Ф.Я.  Руководство по ортодонтии / Ф.Я. Хорошилкина - 

М.,1999. -  С. 99-118. 

 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А. 

 
Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією з 

оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів факультету 

інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ ”, затвердженою Вченою Радою 

ФІПО. Оцінювання навчальної діяльності проводиться стандартизовано. 

Відповідно до структури практичного заняття оцінюються самостійна робота 

та поточний тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологічна карта практичного заняття  

«Біометричні методи дослідження контрольно-діагностичних моделей                                 
щелеп в період тимчасового та змінного прикусів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1. Опитування за темою заняття 50 Питання теми заняття   

2. Самостійна робота слухачів:  
проведення різних методик 
біометричних вимірювань 
діагностичних моделей щелеп 
пацієнтів у тимчасовому та 
змінному прикусах. 

80 

 

 

Ортодонтичні хворі, 
амбулаторні картки, 
моделі щелеп. 
Методичні вказівки за 
темою заняття.  

Штанген- 

циркуль, 

лінійка 

 
Учбова 
кімната 

3 Аналіз і корекція самостійної 
роботи слухачів 

30 Хворі,  амбулаторні 
картки, моделі щелеп, 
таблиці, графи, схеми, 
алгоритми.  

 Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 10 10 тестів формату А за 
темою заняття  

 Учбова 
кімната 

5 Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

10 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ  
 

  



Тема  5: Біометричні методи дослідження контрольно-діагностичних 

моделей щелеп в період постійного прикусу. 
 Актуальність теми:  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, біометричні методи дослідження контрольно-діагностичних 
моделей щелеп, призначені для вивчення морфології зубощелепної системи 
(ЗЩС). 
  Загальна мета: інтерпретувати дані біометричних методів 
дослідження контрольно-діагностичних моделей щелеп в період постійного 
прикусу для виявлення морфологічних  порушень зубощелепної системи 
пацієнта. 

 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Вміти: 
1. Аналізувати результати 
вивчення розмірів коронкової 
частини постійних зубів,  індексів 
Tonn, Малигіна, Gerlah.  

1. Проводити вимірювання 
розмірів коронкової частини  
постійних зубів, визначення  індексів 
Tonn, Малигіна, Gerlah. 

2. Аналізувати дані, що отримані 
при біометричному вимірюванні 
ширини зубних дуг за методом Пона .  

2. Проводити біометричне  
вимірювання  ширини зубних дуг за 
методом Пона. 

3. Аналізувати результати 
визначення довжини зубних рядів за 
методом Коркхгауза, Nance. 

3. Проводити біометричне  
вимірювання  довжини зубних дуг за 
методом Коркхгауза, Nance. 

4. Аналізувати результати визначення  
пропорційності розвитку зубних 
сегментів за методом Герлаха. 

4. Проводити визначення  
пропорційності розвитку зубних 
сегментів за методом Герлаха. 

5. Аналізувати результати 
вимірювання апікального базису  
щелеп за методом Н.Г. Снагіної. 

5. Проводити вимірювання 
апікального базису  щелеп за 
методом Н.Г. Снагіної. 

6. Аналізувати дані, що отримані 
графічному методі  вивчення форми 
зубних дуг за методом Hawley- 

Herber-Herbst. 

6. Проводити графічний метод 
вивчення форми зубних дуг за 
методом Hawley-Herber- 

Herbst. 

 



ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
 

1. Методика визначення розмірів різців верхньої та нижньої щелеп    в період 

постійного прикусу. Методика визначення пропорційності різців за методом 

Tonn. 

2. Методика вимірювання ширини зубних дуг за методом Пона. 

3. Методики визначення довжини зубних рядів за методом Коркхгауза та 

Nance. 

4. Методика встановлення пропорційності розвитку зубних сегментів за 

методом Х.Г.Герлаха. 

5. Вимірювання ширини і довжини  апікального базису за методом Снагіної. 

6. Графічний метод вивчення форми зубних дуг за методом Hawley-Herber- 

Herbst. 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
Основні: 

 

1. Ортодонтія: підручник для студентів вищих медичних навчальних 
закладів / П. С. Фліс, М. А. Омельчук, Н. В. Ращенко, І. Л. Скрипник                 
[та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2007. – С. 74-94. 

2. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. Скляр та 
ін.]. – Х., 2013. – С. 24-27. 

3. Головко Н.В. Ортодонтія / Н.В. Головко. – Вінниця, 2003. – С. 161-175. 

 

Допоміжні: 
 

1. Куроєдова В. Д. Кишеньковий довідник лікаря стоматолога-ортодонта/ 
Куроєдова В. Д., Куліш Н. В., Дмитренко М. І. – Полтава, 2008. –             

180 с. 
2. Хорошилкина Ф.Я.  Руководство по ортодонтии / Ф.Я. Хорошилкина - 

М.,1999. -  С. 99-118. 

 

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

 

 



Технологічна карта практичного заняття  

 «Біометричні методи дослідження контрольно-діагностичних                                         
моделей щелеп в період постійного прикусу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1. Опитування за темою заняття 60 Питання теми заняття   

2. Самостійна робота слухачів:  

проведення різних методик 
біометричних вимірювань 
діагностичних моделей щелеп 
пацієнтів у постійному прикусу 

160 

 

 

Ортодонтичні хворі, 
амбулаторні картки, 
моделі щелеп. 
Методичні вказівки за 
темою заняття.  

Штанген- 

циркуль, 

лінійка 

 

Учбова 
кімната 

3 Аналіз і корекція самостійної 
роботи слухачів 

30 Хворі,  амбулаторні 
картки, моделі щелеп, 
таблиці, графи, схеми, 
алгоритми.  

 Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 10 10 тестів формату А за 
темою заняття  

 Учбова 
кімната 

5 Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

10 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ  
 

  



Тема 6: Рентгенологічні методи діагностики 

 

 Актуальність теми: Для діагностики таких аномалій, як адентія і 
надкомплектні, ретеновані зуби, встановлення клінічних форм аномалій 
прикусу, необхідні ті або інші методи рентгенологічного дослідження. 
Диференціальна  діагностика зубощелепних аномалій (ЗЩА) не буде повною 
без додаткових методів. Окрім цього, вони необхідні для вивчення змін, що 
відбуваються в процесі зростання дитини і під впливом лікувальних заходів. 
 

Загальна мета: обирати та інтерпретувати методи рентгенологічного 
обстеження для діагностики та диференційної діагностики зубощелепних 
аномалій.  

 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 
1.Визначати показання до вибору 
виду рентгенологічного дослідження 
у пацієнтів зі ЗЩА. 

1. Визначати показання до вибору 
виду рентгенологічного дослідження 
у стоматологічного хворого. 

2. Інтерпретувати  дані 
внутрішньоротових та позаротових  
рентгенограм у пацієнта  зі ЗЩА. 

2.Оцінювати дані внутрішньоротових 
та позаротових рентгенограм у 
стоматологічного хворого. 

3. Оцінювати дані рентгенограми 
кисті руки для визначення кісткового 
віку дитини. 

3. Оцінювати дані рентгенологічного 
обстеження кісток людини. 

4. Оцінювати дані рентгенограми 
СНЩС  у пацієнта  зі ЗЩА. 

4. Оцінювати нормальну 
рентгенологічну картину СНЩС. 

 

Зміст навчання 

 

Теоретичні питання: 
1. Внутрішньоротова рентгенографія, види, показання до використання. 
2. Ортопантомографія щелеп. Паномарна рентгеногріфія СНЩС.    
Методика проведення. Значення в діагностиці зубощелепних аномалій. 
3. Рентгенографічне дослідження кистей рук. Діагностичне значення для 
визначення кісткового і зубного віку дитини. 
4. Методика проведення  і оцінювання даних конусної томографії.  

 

 

 



ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

Основні: 
 

1. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. Скляр та 
ін.]. – Х., 2013. – С. 30-46. 

2. Головко Н.В. Ортодонтія / Н.В. Головко. – Вінниця, 2003. – С. 178-196. 

 

Допоміжні: 
 

1. Куроєдова В. Д. Кишеньковий довідник лікаря стоматолога-ортодонта/ 
Куроєдова В. Д., Куліш Н. В., Дмитренко М. І. – Полтава, 2008. –             

180 с. 
2. Хорошилкина Ф.Я.  Руководство по ортодонтии / Ф.Я. Хорошилкина - 

М.,1999. -  С. 144-148. 

 

 

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

 
Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією з 

оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів факультету 

інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ ”, затвердженою Вченою Радою 

ФІПО. Оцінювання навчальної діяльності проводиться стандартизовано. 

Відповідно до структури практичного заняття оцінюються самостійна робота 

та поточний тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологічна карта практичного заняття  

«Рентгенологічні методи діагностики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1. Опитування за темою заняття 50 Питання теми заняття   

2. Самостійна робота слухачів:  

Визначення показання до вибору 
виду рентгенологічного 
дослідження у пацієнтів зі ЗЩА,  
інтерпретація даних 
внутрішньоротових та панорамних 
рентгенограм,   рентгенограми 
кисті руки, КТ у пацієнтів зі ЗЩА. 
 

80 

 

 

Внутрішньоротові та 
панорамні 
рентгенограми,   
рентгенограми кисті 
руки, КТ                 
Методичні вказівки за 
темою заняття.  

Комп’ютер 

(ноутбук) 

 

Учбова 
кімната 

3 Аналіз і корекція самостійної 
роботи слухачів 

30 Рентгенологічні знімки 
ортодонтичних 
пацієнтів, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

 Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 10 10 тестів формату А за 
темою заняття  

 Учбова 
кімната 

5 Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

10 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ  
 

  



Тема 7: Аналіз телерентгенограми (ТРГ): ідентифікація анатомічних 

кісткових та кожних орієнтирів, основні площини та кути. 
 Актуальність теми: для визначення форми зубощелепної аномалії 

(зубоальвеолярна, гнатична або поєднана), а також прогнозу ортодонтичного 

лікування необхідним є проведення телерентгенографічних досліджень. Тому 

знання суті цього додаткового методу дослідження, а також інтерпретації 

отриманих даних важливі в підготовці лікаря стоматолога - ортодонта. 

  Загальна мета: інтерпретувати дані ТРГ голови ортодонтичного 

пацієнта для виявлення морфологічних  порушень зубощелепно-лицевої 

системи пацієнта. 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 
1.Визначати показання до вибору 
ТРГ  у пацієнтів зі ЗЩА. 

1. Визначати показання до вибору 
виду рентгенологічного дослідження 
у стоматологічного хворого. 

2. Інтерпретувати  основні лінії, що 
використовуються при 
краніометричному аналізі бічних 

ТРГ за Шварцем.  

2. Визначати основні анатомічні 
точки на обличчі та черепі людини.  

3. Інтерпретувати  основні лінії та 
кути, що використовуються при 
гнатометричному аналізі бічних 

ТРГ за Шварцем. 
 

3. Визначати основні анатомічні 
точки на обличчі та черепі людини. 

4. Інтерпретувати  основні  кути, що 
використовуються при 
профілометричному аналізі бічних 

ТРГ за Шварцем. 
 

4. Визначати основні анатомічні 
точки на обличчі та черепі людини. 

 

Зміст навчання 

Теоретичні питання: 
1. Суть методу телерентгенографічного дослідження. Показання до 
проведення ТРГ дослідження. Техніка проведення та обробки бічних ТРГ 
голови. Методи розшифровки ТРГ. Метод розшифровки ТРГ за Шварцем. 



2. Суть краніометричних досліджень. Основні лінії, що використовуються 
при краніометричному аналізі бічних ТРГ за Шварцем. Основні параметри 
краніометричних досліджень. 
3. Суть гнатометричного дослідження. Основні лінії, що використовуються 
при гнатометричному аналізі бічних ТРГ за Шварцем. Основні кутові 
параметри гнатометричного дослідження. Основні лінійні параметри, які 
визначаються при гнатометрії. 
4. Суть профілометричного дослідження. Основні кутові параметри 
профілометричного дослідження. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

Основні: 
 

1. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. Скляр та 
ін.]. – Х., 2013. – С. 31-45. 

2. Фліс П.С. Ортодонтія Підручник для студентів вищих медичних закладів / 
3. П.С. Фліс. – Вінниця: Новая книга, 2007.  -  С. 95- 118. 

4. Головко Н.В. Ортодонтія / Н.В. Головко. – Вінниця, 2003. – С. 198-214. 

 

Допоміжні: 
 

1. Дорошенко С.І. Латеральная телерентгенография  / Е.В. Кульгинский, К.В. 

Стороженко // Киев: Здоровье ,2013.- 103 с. 

2. Практическое руководство по ортодонтической диагностике. Анализ и 

таблицы для использования на практике / Науч. ред..изд.на рус.яз.к.мед.н. 

М.С. Дрогомирецька. Пер.с.нем.-Львов:Галдент.2006.- С.115-145. 

3. Смаглюк Л.В. Атлас-альбом «Телерентгенография голови»/Л.В.Смаглюк, 

О.И. Яценко, А.В. Воронкова / /Полтава,2014.- 38 с. 

 

Еталони відповідей на тестові завдання: 
 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А. 

 
 

 

 

 



Технологічна карта практичного заняття  

«Аналіз телерентгенограми: ідентифікація анатомічних кісткових та 
кожних орієнтирів, основні площини та кути» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1. Опитування за темою заняття 60 Питання теми заняття   

2. Самостійна робота слухачів:  

проведення аналізу бічних 
телерентгенограми, ідентифікація 
анатомічних кісткових та кожних 
орієнтирів, основних площин та 
кутів.  
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ТРГ ортодонтичних 
пацієнтів. Методичні 
вказівки за темою 
заняття.  

Штанген- 

циркуль, 

лінійка, 

олівець 

 

Учбова 
кімната 

3 Аналіз і корекція самостійної 
роботи слухачів 

30 ТРГ ортодонтичних 
пацієнтів, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

 Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 10 10 тестів формату А за 
темою заняття  

 Учбова 
кімната 

5 Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

10 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ  
 

  



Тема 8: Попередній та остаточний ортодонтичний діагноз 

 

Актуальність теми: Завершальним етапом діагностики зубощелепних 
аномалій є постановка діагнозу. Діагноз - це короткий лікарський висновок 
про сутність захворювання і стану хворого, виражене в термінах сучасної 
медичної науки. Розрізняють два види діагнозу: попередній і остаточний 
(заключний). Попередній діагноз ставиться на основі даних, отриманих при 
суб'єктивному і об'єктивному обстеженні, тобто у крісла хворого. 
Остаточний діагноз формулюється після проведення додаткових досліджень і 
надає можливість лікарю скласти раціональний план лікування 
ортодонтичного хворого. 

Загальна мета: проводити  діагностику зубощелепних аномалій для 
виявлення морфологічних особливостей і функціональних порушень 
зубощелепної системи пацієнта для встановлення попереднього або 
остаточного діагнозу. 

 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти 

1. Інтерпретувати дані, що отримані 
при проведенні клінічних та 
додаткових методів діагностики 
ортодонтичного статусу. 

1. Проводити клінічні та додаткові 
методи діагностики зубощелепних 
аномалій. 

2. Класифікувати отримані 
відхилення від норми згідно 
класифікацій ЗЩА 

2. Виявляти ознаки ортодонтичної 
патології у пацієнтів. 

3. Інтерпретувати принципи 
побудови ортодонтичного діагнозу. 

3. Інтерпретувати принципи 
побудови  діагнозу в стоматології. 

 

Зміст навчання 

 

Теоретичні питання: 
1.Постановка попереднього діагнозу.  
2. Класифікації зубощелепних аномалій. 
3. Остаточний діагноз, його структура. 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

Основні: 
1. Ортодонтия: уч. пособие  / [В.И. Куцевляк, А.В. Самсонов, С.А. Скляр та 

ін.]. – Х., 2013. – С. 52-70. 

2. Головко Н.В. Ортодонтия / Н.В. Головко. – Вінниця, 2003. – С. 253-266. 



Допоміжні: 
 

1. Куроєдова В. Д. Кишеньковий довідник лікаря стоматолога-ортодонта/ 
Куроєдова В. Д., Куліш Н. В., Дмитренко М. І. – Полтава, 2008. –180 с. 

2. Хорошилкина Ф.Я.  Руководство по ортодонтии / Ф.Я. Хорошилкина - 
М.,1999. -  С. 219-236. 

 

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

 
Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією з 

оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів факультету 

інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ ”, затвердженою Вченою Радою 

ФІПО. Оцінювання навчальної діяльності проводиться стандартизовано. 

Відповідно до структури практичного заняття оцінюються самостійна робота 

та поточний тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологічна карта практичного заняття  

«Попередній та остаточний ортодонтичний діагноз» 

 

 

 

 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткуванн
я 

1. Опитування за темою заняття 60 Питання теми заняття   

2. Самостійна робота слухачів:   

визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування 
та огляду, визначення 
попереднього діагнозу); 
визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 
проведення диференційного 
діагнозу та визначення  
заключного діагнозу. 
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Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття, 
кросворди. 
Методичні вказівки за 
темою заняття.  

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3 Аналіз і корекція самостійної 
роботи слухачів 

30 Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, моделі 
щелеп. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття, 
кросворди, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

 Учбова 
кімната 

4 Тестовий контроль 10 10 тестів формату А за 
темою заняття  

 Учбова 
кімната 

5 Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

10 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ  
 

  


