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Актуальність теми. Ортопедична стоматологія – область клінічної медицини, яка 

вивчає етіологію та патогенез захворювань, деформацій та пошкоджень зубів, щелеп 

і інших органів порожнин рота і щелепно-лицевої ділянки, розробляє методи їх 

діагностики, лікування і профілактики шляхом застосування ортопедичних апаратів і 

протезів. Ортопедична стоматологія є великим розділом загальної стоматології і 

самостійної частиною загальної ортопедії. Згідно зі статистикою, щороку кількість 

хворих із патологіями зубощелепного апарату, що потребують ортопедичного 

лікування, зростає. Що в свою чергу призводить до необхідності постійного науково- 

клінічного пошуку нових методів лікування та профілактики в ортопедичній 

стоматології. 

 

Тривалість заняття: 4 години 
 

Знати: 

• загальні тенденції розвитку стоматології; 

• знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального 

дослідження у професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття та 

розуміння системи теоретичних чи практичних знань в галузі дослідження; 

• створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати 

передові напрями галузі знань; 

• усвідомлення значущості та наявності потреби постійного удосконалення професійних 

знань, умінь, навичок та педагогічної майстерності. 
 

Вміти: 

• демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у ортопедичній 

стоматології, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму; 

• орієнтуватись у процесах наукового дослідження; 

• аналізувати результати наукових досліджень; 

• визначати провідні напрямки для проведення наукових досліджень; 
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