
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 

«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

“Затверджено” 

на методичній нараді кафедри 

Ортопедичної стоматології 

 (назва кафедри) 

“22” січня 20 20р. 

 (Протокол № 12 ) 

Завідувач кафедри 

д.мед.н., професор Бєліков О.Б. ________________ 

                                (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА 

здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

(спеціальність – 221 «Стоматологія») 

 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ   

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

 

 

 
Модуль 3. Профілактика та реабілітація захворювань зубощелепного 

апарату 
 
 

Тема 7. Порівняльна характеристика методик препарування під різні 

реставрації (литі коронки, вініри, вкладки, накладки). Техніки 

реставрації зубів після ендодонтичного лікування 

 

 

 

Чернівці, 2020 

 

 

 

 

 



Актуальність теми. Інтенсивний розвиток інноваційних технологій у 

сучасній стоматології залишає не до кінця вирішеними деякі проблеми, 

пов’язані з відновленням дефектів коронкової частини зубів.  

Переважна більшість осіб, які звертаються за ортопедичною допомогою, 

мають дефекти твердих тканин зубів та зубних рядів різного походження, що 

потребує їх заміщення різноманітними конструкціями для попередження 

виникнення естетичних та функціональних порушень.  

У загальній системі лікувально-профілактичних заходів сучасні 

досягнення зубного протезування значною мірою базуються на використанні 

нових технологій та матеріалів.  

В останні роки значну увагу приділяють естетичним та функціональним 

особливостям конструкцій при відновленні дефектів коронкової частини зубів. 

 

Тривалість заняття: 3 години 

 

Знати: 

• Оволодіти знаннями щодо сучасних методів реставрацій 

• Знати основні типи реставрації 

• Знати основні методи препарування під різні види ортопедичних 

реставрацій 

• Сучасні клінічні та параклінічні методи діагностики. 

• Сучасні та ефективні методи лікування. 

Вміти: 

• планувати схеми обстеження хворих залежно від особливостей клінічного 

перебігу захворювань зубощелепної системи;  

• 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; 

• правильно проводити підбір конструкції для відновлення дефектів 

зубного ряду 
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