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Актуальність теми. Ортопедична стоматологія – це розділ стоматології, 

присвячений вивченню, діагностиці, лікуванню і профілактиці різних морфологічних і 

функціональних порушень зубощелепного апарату. Ця галузь стоматології потребує 

значних досягнень у вивченні етіології і патогенезу захворювань, поглибленої 

розробки методів їх діагностики та лікування, що дозволить перейти від замісної 

терапії – протезування – до проведення функціональної терапії та заходів щодо 

профілактики порушень функції органів зубощелепної системи. 

 

Тривалість заняття: 4 години 

 

Знати: 

• Знати будову зубощелепної системи 

• Знати сучасну термінологію 

• Сучасні клінічні та параклінічні методи діагностики. 

• Сучасні та ефективні методи лікування. 

Вміти: 

• планувати схеми обстеження хворих залежно від особливостей клінічного 

перебігу захворювань зубощелепної системи; 

• володіти сучасними методиками відновлення жувальної ефективності при різних 

типах адентій 

• аналізувати результати додаткових методів обстеження; 

• визначати провідні патологічні симптоми при різних патологіях зубощелепного 

апарату; 

• проводити диференційну діагностику і встановлювати попередній та остаточний 

діагноз у пацієнтів; 
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