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За період навчання в медичному університеті студент-сто-
матолог повинен оволодіти теоретичними знаннями та практи-
чними навичками за фахом, відповідно до компетентностей. 

1.1. інтегральні:  
    здатність розв’язувати задачі і проблеми у галузі 

охорони здоров’я за спеціальністю “Стоматологія” у професійній 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень і/або здійснення інновацій, інтегрувати знання та 
вирішувати складні питання, формулювати судження за 
недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно 
доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, 
до фахової та нефахової аудиторії. 

1.2.  загальні: 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим.  
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії.  
ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях  
ЗК5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел.  
ЗК6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації;  
ЗК8. Здатність працювати автономне.   
ЗК9. Здатність до вибору стратегії спілкування.  
ЗК10.Здатність працювати у команді.  

 ЗК11.Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконаних робіт. 

7.3.    спеціальні ( фахові, предметні): 
ФК1.Визнавати морально-етичні та професійні правила 

діяльності лікаря стоматолога.  
ФК2.Усвідомити морально-деонтологічні принципи 

медичного спеціаліста і правила професійної субординації в 
клініці ортопедичної стоматології.  

ФК3.Навчитися сприяти здоровому психологічному 
мікроклімату в колективі, засвоїти правові норми 
взаємовідносин стоматолог  - пацієнт. 

В плані навчання студентів на клінічних кафедрах 
медичних ВУЗів передбачено написання історії хвороби з 
послідуючим її захистом. 
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Метою роботи навчального посібника: навчити студентів 

методично правильно та послідовно обстежувати 

ортопедичного стоматологічного хворого, виявляти симптоми 

патологічних станів, аналізувати їх, ставити діагноз та 

проводити лікування. 

Оформлення історії хвороби є обов’язковий і важливий 

навчальний елемент у підготовці лікаря-стоматолога.  

Під час курації хворих студенти повинні дотримуватися 

чіткої схеми обстеження пацієнта, єдиних правил щодо 

заповнення і ведення історії хвороби.  

Студенти повинні спрямовувати  діагностичний процес і 

на підставі отриманих даних  формулювати діагноз в клініці 

ортопедичної стоматології;  

Визначати раціональну конструкцію протеза, складати 

план лікування з метою відновлення цілісності зубних рядів та 

усунення інших  морфологічних порушень щелепно-лицевої ді-

лянки,  нормалізації функцій органів щелепно-лицевої  системи, 

м'язів ротової та навколоротової ділянки, відновлення норм 

естетики обличчя, профілактики можливих ускладнень, дефор-

мацій та захворювань щелепно-лицевої системи, соціально-ме-

дичної реабілітації стоматологічних хворих. 

Під час обстеження хворого і написання історії хвороби 

треба точно дотримуватися принципів медичної етики і 

деонтології, виявляти такт і делікатність.  
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СХЕМА 

амбулаторної історії хвороби стоматологічного  

ортопедичного хворого 

Обстеження хворого та оформлення амбулаторної історії 

хвороби необхідно проводити за такою схемою: 

І. Суб’єктивне обстеження (status praesens subjeсtivus) 

1. Опитування хворого. 

1.1.Паспортні дані. 

1.2.Скарги хворого (основні та супутні). 

1.3.Історія життя хворого. 

1.4.Історія теперішнього захворювання. 

ІІ. Об’єктивне обстеження (status praesens оbjeсtivus). 

2.1. Зовнішній огляд пацієнта 

2.2.Огляд обличчя пацієнта. 

2.3. Пальпація регіональних лімфатичних вузлів 

2.4.Огляд ротової порожнини. 

а) обстеження зубів; 

б) обстеження зубних рядів і прикусу; 

в) обстеження слизової оболонки переддвер’я та власне          

порожнини рота; 

г) обстеження альвеолярних відростків у ділянці відсутніх 

зубів та беззубих щелеп; 

д) додаткові методи обстеження зубощелепної системи. 

3.Обгрунтування та формулювання діагнозу. 

4. Вибір і обґрунтування конструкції протеза.  

5. Щоденник лікування. 

6. Епікриз.  

7.Використана література, підпис куратора та висновок 

викладача. 
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1.ОПИТУВАННЯ ХВОРОГО 
1.1. ПАСПОРТНІ ДАНІ 

Прізвище, ім'я, по батькові_____________________________ 

_________________________________________________________ 
Вік __________ Стать____________ 

Домашня адреса _______________________________________ 

Місце роботи ___________________________________________ 

Професія (якщо пенсіонер, то вказати, ким раніше був 
за фахом)_______________________________________________ 

Дата звернення до клініки______________________________ 

1.2. СКАРГИ ХВОРОГО  

Основні:  

• на швидке руйнування зубів, на погане  пережовуван-
ня їжі, порушення функції жування; 

• на естетичні  дефекти при порушенні цілісності  перед-
ніх зубів у результаті карієсу або травми,  зміни їхнього 
кольору, форми, положення в зубному ряду,  на різно-
манітні дефекти твердих тканин зуба, а також на від-
сутність передніх зубів;  

• на підвищену чутливість до температурних, тактильних, 
хімічних подразників, прискорене стирання твердих 
тканин і зміни анатомічної форми та розмірів коронок 
зубів, на болі у скронево-нижньощелепних суглобах або 
м’язах; 

• на повну відсутність зубів, як на одній, так і на обох ще-
лепах, на погану фіксацію повних знімних протезів, ви-
готовлених раніше; 

• на дефект вимови у зв'язку з відсутністю зубів, або в ре-
зультаті користування неправильно  виготовленими про-
тезами;  

• на неприємні  відчуття у яснах, на кровоточивість ясен, 
на неприємний запах із рота, на рухомість зубів, їх вія-
лоподібне розташування, оголення коренів, на швидке 
випадання зубів; 

• на поломку протеза, на зміну кольору пластмасової ко-
ронки чи пластмасового облицювання незнімного проте-
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зу, дефекти  коронок та протезів, на порушення фіксації 
коронки або мостоподібного протеза, на болі під проте-
зами;  

• на відчуття печії під протезом і в інших ділянках слизової 
оболонки порожнини рота, сухість у роті, металевий при-
смак та інші неприємні відчуття.  
 
Супутні: захворювання травної, серцево-судинної, ендо-
кринної, центральної нервової систем, а також  супутні 
захворювання щелепно-лицевої ділянки. 

 

1.3. ІСТОРІЯ ЖИТТЯ ХВОРОГО 

Розпитати про загальне самопочуття, з'ясувати перенесені, 
супутні та спадкові захворювання, можливі професійні шкідли-
вості, характер харчування, фізичне навантаження та інше: 

а) загальні системні захворювання, при яких на етапах  орто-
педичного лікування можливі ускладнення, життєво небезпе-
чні для хворого (епілепсія, перенесені в минулому інсульт або 
інфаркт міокарду, гіпертонічна хвороба та інше); 
б) захворювання, небезпечні для медичного персоналу (ліка-
ря, медичної сестри, зубного техніка), при яких лікування 
проводиться особливо обережно із спеціальною обробкою від-
битків, моделей, інструментарію, робочого місця та рук ліка-
ря; 
в) звичні інтоксикації, які відбиваються на загальному стані 
організму (куріння, вживання алкоголю та інше). 

1.4. ІСТОРІЯ ТЕПЕРІШНЬОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 

Що спричинило початок захворювання (перебіг гострого каріє-
су, демінералізація емалі зубів, гіпоплазія,  клиноподібні дефек-
ти, флюороз, патологічне стирання, захворювання тканин па-
родонта, а також результат порушення  загального обміну речо-
вин), яке лікування і коли проведене, наслідки лікування.  

Якщо пацієнт звертався до клініки ортопедичної стоматології 
раніше з метою протезування, то вказати конструкції, час та 
ефективність користування. З якого часу і чому не користуєть-
ся раніше виготовленим протезом. 
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2. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ 

2.1. ЗОВНІШНІЙ ОГЛЯД ОБЛИЧЧЯ 
Вказати на наявність асиметрії, висоту нижньої частини об-
личчя, вираженість підборідної та носо-губної складок,  маце-
рації кутів рота, стан регіональних лімфатичних вузлів.  При 
пальпації необхідно вказати розмір, форму, болючість чи 
безболісність, рухомість. В нормі лімфатичні вузли не 
визначаються пальпаторно або мають розмір дрібної 
горошини, безболісні при пальпації, м’яко-еластичної 
консистенції, рухомі, поодинокі.  
Визначають, наскільки вільно і безболісно відкривається рот, 
чи немає хрускоту у СНЩС. В нормі максимальне відкривання 
рота повинно бути до 5 см. Характер відкривання роту 
позначають: вільний, утруднений, обмежений, а також 
траєкторію відкривання рота. 
 

Після цього розділу історія хвороби має деякі відмінності, 
зумовлені анатомо-фізіологічними особливостями ротової        
порожнини. 

2.2.ОГЛЯД РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ  
2.2.1.ПРИ ДЕФЕКТАХ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБА                                                                                 

 

Зубна формула  за ВООЗ :  
умовні позначки (A-відсутній, Pl-пломба, R- корінь, 

Lp-локалізований пародонтит , Gp-генералізований 
пародонтит, Cd-коронка, F-фасетка, ar-штучний зуб, pin-
штифт.  
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а) обстеження зубів: 
Відхилення від норми по місцеположенню, кольору чи         

формі.  
Наявність дефектів каріозного та некаріозного поход-      

ження (гіпоплазія, флюороз, клиноподібні дефекти, патологічне 
стирання).  

Стан усіх видів пломб (стійкість, щільність до порожнини 
зуба, ступінь відновлення анатомічної форми зуба).  

Стан усіх видів раніше виготовлених зубних протезів (їх 
відповідність до клініко-технологічних вимог); 

б) Визначення ІРОПЗ (індекс руйнування оклюзійної поверхні 
зуба) 0,45-0,6 відновлення вкладкою, 0,6-0,8 - штучною 
коронкою, 0,9 і вище - штифтова конструкція або куксо-
коренева вкладка з подальшим покриттям коронкою. 
 
в) Додаткові методи обстеження  
ЕОД в нормі від 2 до 6 мкА 
Прицільна рентгенографія окремих зубів (стан періапікальних 
тканин)  
Т-сканування. Виявлення передчасних контактів 
(супраоклюзія) та (інфраоклюзія).  

3.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗУ 

Діагноз: 

    Основний (анатомічний) : 

1. Дефект твердих тканин зуба  

2. ІРОПЗ за Мелікевичем (рис.1) 

  
 
Рис.1. Індекс руйнування оклюзійної поверхні зубів (ІРОПЗ)  за 
В.Ю. Мілікевичем 
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Рис.2. Класифікація каріозних порожнин за Блеком:  
а. б - І клас;  
в, г - II клас;  
д - III клас;  
є - IV клас;  
ж - V клас 

Супутні захворювання (патологічні стани щелепно-лицевої 
ділянки, захворювання шлунково-кишкового тракту)  

 
4. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТЕЗА. 

 

 
Рис.3. Взаємовідношення поверхні вкладки та стінок 
порожнини 

           
 

                   
Рис.4. Модифікації формування дна глибоких порожнин (а, б) 
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Рис.5. Формування порожнини типу МОД (мезіальна, оклюзійна 
та дистальна поверхні зуба) (а, б) 
 

 
Рис.6. Формування порожнин під вкладку при дефектах IV 
класу за Блеком 

 

                          
   Рис.7. Формування порожнини при V класі за Блеком 
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       Рис.8. Виготовлення вкладки прямим методом 
 

                             
Рис.9. Взаємовідношення штучної коронки із сусідніми зубами і 
антагоністами 
 

 

  
                                  

 Рис.10. Препарування під різні види коронок 
 

                          

Рис.11. Форма уступу в ділянці шийки зуба: 
а - з прямим кутом; 
б- без уступу;  
в - з виїмкою; 
г-прямий кут із скошеним краєм; 
д- з вершиною; 
е – скошений 
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Можливі конструкції протезів у пацієнта, якого  
обстежують. Класифікація: а) вкладок ( INLAY, ONLAY, 
OVERLAY, PINLAY, VENEERLAY); б) штифтових конструкцій (за 
Ільїною-Маркосян, Річмондом, Логаном,  Катцем, Ахмедовим;  
в) штучних коронок (штампованих, литих, полімеризованих, 
комбінованих, спечених, фрезерованих). 

Показання та протипоказання до їх виготовлення. Нега-
тивні і позитивні властивості коронок, вкладок, штифтових 
конструкцій.  Вибрана  конструкція та її обґрунтування.  План 
лікування. 

5.ЩОДЕННИК ЛІКУВАННЯ (за датами) 

Клінічні маніпуляції уточнюють залежності від дефекту та 
місця його розташування (фронтальна чи бічна ділянка). 

1. Препарування зубів. Одержання повних  анатомічних 
відбитків з обох щелеп (основного та допоміжного). 

а. Під вкладки.  

Необхідно знати класифікацію дефектів каріозних порожнин 

за Блеком, описати особливості препарування зруйнованих  
зубів залежно від місця розташування дефекту та ступеня 
руйнування коронки зуба. Перерахувати  методи знеболення 
та ускладнення при препаруванні зубів. Методика 
моделювання вкладки  прямим та непрямим методом. 
Методика отримання відбитка одноетапним та двохетапним 
методом за домогою силіконових мас. 

б. Під різні види коронок (штамповані, литі, 
полімеризовані, комбіновані) 

Необхідно описати особливості препарування зруйнованих  

зубів  залежно від місця розташування дефекту та ІРОПЗ за 
Мелікевичем (рис.1). Перерахувати  методи знеболення та 
ускладнення при препаруванні зубів. Методика формування 
уступу під комбіновані коронки, види уступів (прямий, 
скошений, жолобоподібний). Ретракція ясен,  види ретракції 
(механічний, хірургічний, комбінований) Методика отримання 
повного анатомічного відбитка та допоміжного, їх оцінка та 
можливі ускладнення.  

в. Під штифтові конструкції залежності від рівня 

руйнування (1-2 мм вище ясен, ферул на рівні ясен, нижче 
рівня ясен без вростання зубного сосочка, нижче рівня ясен з 
вростанням зубного сосочка). Види куксово-кореневих 
вкладок в бічних ділянках (розбірна, суцільна, з окремим 
штифтом). Методи виготовлення куксово-кореневої вкладки: 
прямим, непрямим та комбінованим. 
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Необхідно описати особливості препарування зруйнованих  
зубів залежно від місця розташування дефекту. Перерахувати  
методи знеболення та ускладнення при препаруванні зубів.  
Методика отримання повного анатомічного відбитку,   його 
оцінка та можливі ускладнення.  

2.Перевірка і корекція коронок, вкладок та штифтових 
конструкцій. Одержання повних анатомічних  відбитків.  

Вимоги до виготовлених конструкцій:  
коронок. 

1. Відновлювати анатомічну форму зуба (екватор, 
жувальні горбики, ріжучий край) 

2.Щільно охоплювати шийку зуба та заходити в зубо-
ясневу борозну не більше ніж на 0,2 мм  
3.Не блокувати рухи нижньої щелепи в сагітальному та 
трансверзальному напрямках.  
4.Бути в контакті з антагоністами та поряд 
розташованими зубами.  
5.Не створювати негативних явищ в порожнині рота 
(гальваноз, амальгамація). 

3. Фіксація коронок, вкладок, штифтових конструкцій 
на різні види цементів (цинк-фосфатні, полімерні, 
полікарбоксилатні, склоіономерні).  

4. Надання рекомендацій  
Не вживати їжі протягом 2 х годин та твердої їжі протягом 

наступних 24 годин. 

6. ЕПІКРИЗ (короткий зміст історії хвороби) 

Відмітити скарги, дані додаткових методів обстеження, діа-

гноз, вибрану конструкцію,  результати протезування.  
 

2.2.2.ПРИ ОБМЕЖЕНИХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНОГО РЯДУ 
(НЕЗНІМНИЙ МОСТОПОДІБНИЙ ПРОТЕЗ) 

а) обстеження зубів: 
Відхилення від норми за місцеположенням, кольором чи         

формою.  
Наявність дефектів каріозного та некаріозного поход-  

ження (гіпоплазія, флюороз, клиноподібні дефекти, патологіч-
не стирання).  

Стан усіх видів пломб (стійкість, щільність до порожнини 
зуба, ступінь відновлення анатомічної форми зуба).  

Стан усіх видів раніше виготовлених зубних протезів (їх 
відповідність до клініко-технологічних вимог); 



 

 

17 

 

Зубна формула  за ВООЗ :  
умовні позначки (A-відсутній, Pl-пломба, R- корінь, 

Lp-локалізований пародонтит , Gp-генералізований 
пародонтит, Cd-коронка, F-фасетка, ar-штучний зуб, pin-
штифт.  
 
б) обстеження зубних рядів та прикусу: Окремо для кожної  
щелепи.  

Наявність і характер дефектів зубних рядів за величиною 
(малі, середні) та локалізацією (у передній, бічних ділянках).  
        Характеристика  прикусу. Оклюзійні контакти, стан і 
положення зубів, що втратили антагоністів. Наявність верти-
кальних чи горизонтальних деформацій  зубних рядів; стан зу-
бів, що обмежують дефект (інтактність, стійкість,  ступінь             
рухомості, нахилу, наявність гіперестезії, реакція на перкусію), 
висота коронок опорних зубів (низькі, середні, високі); 

 

в) обстеження слизової оболонки і альвеолярних відростків 
(окремо для кожної щелепи). Стан слизової оболонки порож-
нини рота, особливо в ділянці опорних зубів.  

 

г) додаткові методи обстеження: опис характеру 

рентгенологічної картини ділянки розташування майбутнього 
протеза, даних інших методів дослідження, які проводилися. 
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3.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗУ 

Класифікація дефектів зубних рядів. 

Діагноз: 

    Основний: 

 а) анатомічна частина за класифікацією Кеннеді (рис.12); 
б) функціональна частина — ступінь втрати жувальної ефек-
тивності за Агаповим.    

   Супутній: захворювання травної, серцево-судинної, 
ендокринної, центральної нервової систем та інше, а також 
супутні захворювання щелепно-лицевої ділянки. 

 
 
 

 
 

                   Рис 12. Дефекти зубних рядів за Кеннеді. 
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4. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТЕЗА. 

Можливі конструкції протезів у пацієнта, якого  обстежу-

ють. Класифікація мостоподібних протезів, показання та 
протипоказання до їх виготовлення. Негативні та позитивні 
властивості мостоподібних протезів. Вибрана  конструкція та 
її обґрунтування.  План лікування. 

5. ЩОДЕННИК ЛІКУВАННЯ (за датами) 

Клінічні маніпуляції уточнюють залежно від конструкції 
мостоподібного протеза. 

1.Препарування опорних зубів. Одержання повних  анато-
мічних відбитків з обох щелеп.  

Необхідно описати особливості препарування опорних зубів  
залежно від обраної конструкції протеза, перелічити методи 
знеболення та ускладнення при препаруванні зубів.  Методика 
одержання повного анатомічного відбитку, його оцінка та 
можливі ускладнення.  

2.Перевірка і корекція коронок або інших конструкцій 

незнімного протезу. Одержання повних анатомічних  ві-
дбитків.  

Вимоги до виготовлених конструкцій: коронок, проміжної 
частини  (рис. 13.).                                                                                 

Особливості одержання відбитків. Визначення центральної 
оклюзії на клінічному етапі. 

3.Перевірка, корекція та фіксація мостоподібного про-
теза. Правила підготовки протеза та опорних зубів, послідов-
ність етапів фіксації мостоподібного протеза.  

 

Рис. 13. Відношення проміжної частини мостоподібного протеза 
до слизової оболонки альвеолярного відростку: 

              а- висяче;  
              б, в- дотичне;  
              г-сідлоподібне. 

а б в г 
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4. Правила користування протезами, фактори, що 
впливають на звикання до зубних протезів, ступінь від-
новлення жувальної ефективності та прогноз.  

6. ЕПІКРИЗ (короткий зміст історії хвороби) 

Відмітити скарги, діагноз, вибрану конструкцію,  результати 

протезування.  

 

2.2. ОГЛЯД ПОРОЖНИНИ РОТА 
2.2.3. ПРИ КІНЦЕВИХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНИХ РЯДІВ 

(ЧАСТКОВИЙ ЗНІМНИЙ ПЛАСТИНКОВИЙ ПРОТЕЗ) 
а) обстеження зубів: положення, колір, форма, нахил,             

інтактність, стійкість або ступінь рухомості, вираженість фісур 
та екватору опорних зубів, перкусія. 

Стан пломб та усіх видів раніше виготовлених протезів (їх від-
повідність до клініко-технологічних вимог); 
        б) обстеження зубних рядів (описати окремо кожну щеле-
пу). 

 Зубна формула за ВООЗ:  
умовні позначки: (A-відсутній, Pl-пломба, R- корінь, Lp-ло-
калізований пародонтит , Gp-генералізований пародон-
тит, Cd-коронка, F-фасетка, ar-штучний зуб, pin-штифт). 
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Наявність та характер дефектів зубних рядів за вели-
чиною (малі, середні, великі) та місцезнаходження (у передній,           
бічній ділянках або комбіновані). Характер  оклюзійних  кон-
тактів, наявність антагонуючих пар зубів. Характеристика       
прикусу. 

Наявність вертикальних, горизонтальних або 
комбінованих зубощелепних деформацій; 
     в) обстеження стану слизової оболонки і альвеолярних від-
ростків верхньої та нижньої щелеп. 
      Форма і ступінь атрофії альвеолярного відростка, наявність 
кісткових виступів та екзостозів, глибина піднебінного схилу, 
вираженість верхньощелепних горбів та торусу. 
      Анатомо-топографічні особливості ретромолярного, ретро-
альвеолярного та під’язикового простору. Рівень прикріплення 
вуздечок і щічно-альвеолярних складок. Стан слизової оболон-
ки протезного  ложа, її піддатливість та рухомість.  
     г) додаткові методи обстеження. 
 

3.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗУ 

   Основний: 
а) анатомічна частина — класифікація зубних рядів за Кен-

неді (рис.12); 
б) функціональна частина — ступінь втрати жувальної ефек-

тивності за Агаповим. 
   Супутній: захворювання травної, серцево-судинної, цент-
ральної нервової систем та інше, а також супутніх захворю-
вань щелепно-лицевої ділянки. 
 

4. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТЕЗА. 
Класифікація дефектів за розміром (малі, середні, великі) 

та методи їх заміщення (незнімні, часткові знімні пластинкові, 
дугові протези). Способи фіксації та стабілізації часткових 
знімних пластинкових протезів,  фактори що їх забезпечують.  

 

Класифікація дефектів за розміром (малі, середні, великі) 
та методи їх заміщення (незнімні, часткові знімні пластинкові, 
дугові протези). Способи фіксації та стабілізації часткових знім-
них пластинкових протезів,  фактори що їх забезпечують.    

 

Класифікація кламерів, вибір кламера та кламерної лінії 
(рис. 14.), способи фіксації за  Вільде. Вибір конструкції (її 
повна назва) та обґрунтування. Обґрунтування меж часткового 
знімного протеза на верхню і нижню щелепи. План лікування. 
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Рис. 14. Види напрямку кламерних ліній: 
                               а-а і б-б – сагітальний;  
                               в-в і с-с – трансверзальний;  
                               е-е  - діагональний 

5. ЩОДЕННИК ЛІКУВАННЯ (по датах) 

1.Одержання повних анатомічних відбитків з обох 
щелеп. 

Класифікація  відбитків  та  відбиткових  матеріалів. 
Обґрунтування вибору відбиткового матеріалу у конкретному 
випадку. 
      2.Визначення центральної оклюзії. Методи визначення 
центральної оклюзії. Класифікація груп дефектів зубних рядів 
для визначення центральної оклюзії за Бетельманом (рис.15.).   

 

 

 

Рис. 15. Групи дефектів зубних 
рядів для визначення 
центральної оклюзії за 
Бетельманом: 
а – перша група;  
б – друга група;  
в – третя група;  
г – четверта група 
Вказати групу дефектів у -
даного хворого, особливості        
визначення центральної 
оклюзії та послідовність          

клінічних етапів визначення центральної оклюзії  
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3.Перевірка конструкції часткового знімного протеза, 
правильності визначення центральної оклюзії: 
    а) оцінка якості моделей; 
    б) перевірка конструкції в оклюдаторі; 

в) перевірка в порожнині рота; 
г) можливі помилки та способи їх усунення. 
4. Перевірка, корекція і накладання часткового 

знімного пластинкового протеза. Корекція базису в  ділянці 
природних зубів при накладанні протезів,  корекція фіксую-
чих елементів, уточнення меж знімного протеза, корекція 
оклюзійних контактів.  

5.Правила користування та догляду за протезом. 
Фактори адаптації до протезів. Механізм звикання до 
зубних  протезів за В. Ю. Курляндським, І. С. Рубіновим,           
Г. Б. Шиловою. Ступінь відновлення жувальної ефективності, 
прогноз. 

6. ЕПІКРИЗ(короткий зміст історії хвороби). 

Відмічають: скарги хворого, діагноз, вибрану конструкцію та  
результати протезування.  
 
2.2. ОГЛЯД ПОРОЖНИНИ РОТА  
2.2.4. ПРИ ЧАСТКОВИХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНИХ РЯДІВ 

(БЮГЕЛЬНИЙ ПРОТЕЗ) 

а) обстеження зубних рядів (описати окремо кожну щелепу ). 
б) обстеження зубів: положення, колір, форма, нахил, 
інтактність, стійкість або ступінь рухомості, вираженість фісур 
та екватору опорних зубів, величина коронкової частини, 
перкусія. 

Стан пломб та усіх видів раніше виготовлених протезів  (їх 
відповідність до клініко-технологічних вимог); 

Наявність та характер дефектів зубних рядів за 
величиною (малі, середні, великі) та локалізації (у передній,  
бічній ділянках або комбіновані). Характер оклюзійних 
контактів, наявність антагонуючих пар зубів. Характеристика 
прикусу. 

Наявність вертикальних, горизонтальних або 
комбінованих зубощелепних і щелепних деформацій; 
в) обстеження стану слизової оболонки і альвеолярних відрост-
ків верхньої та нижньої щелеп.      
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Зубна формула за ВООЗ:  

умовні позначки (A-відсутній, Pl-пломба, R- корінь, Lp-ло-
калізований пародонтит , Gp-генералізований  па-
родонтит, Cd-коронка, F-фасетка, ar-штучний зуб, pin-
штифт) 
 
Форма і ступінь атрофії альвеолярного відростка, вираженість 
верхньощелепних горбів, форма гребеня, форма вестибулярн-
ого схилу та висота і форма піднебіння, наявність екзостозів т-
а вираженість торусу. Стан альвеолярних відростків при кін-
цевих дефектах (рис. 16, 17.).  

 Рис 16. Типи 
альвеолярного 
відростку 
верхньої щелепи 
при кінцевих 
дефектах зубних 
рядів залежно від 
вираженості 
горбів і глибини  
схилу піднебіння: 

I-високий схил піднебіння і добре виражені горби;  
II-високий схил піднебіння і погано виражені горби;  
III-плоский схил піднебіння добре виражені горби;  
IV- плоский схил піднебіння погано виражені горби. 
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Рис.17.Типи альвеолярного відростку нижньої щелепи при 
кінцевих дефектах зубних рядів: 
           I-горизонтальна атрофія;  
          II- атрофія в дистальному відділі;  

III- атрофія альвеолярного відростку поблизу зубів;  
          IV- альвеолярний відросток з виїмкою. 
 
 Форма схилу альвеолярного відростку у фронтальній ділянці з 
боку язика і глибина дна порожнини рота. 

Прикріплення вуздечок і тяжів, топографія перехідної 
складки, стан слизової оболонки порожнини рота, її 
піддатливість. 

 Анатомо-топографічні особливості ретромолярного  
простору. 

г) додаткові методи обстеження. 

 

3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗУ 

   Основний: 
а) анатомічна частина — класифікація зубних рядів за 

Кенеді;  
піддатливість слизової оболонки  
б) функціональна частина — ступінь втрати жувальної ефе-

ктивності за Агаповим. 
   Супутній: захворювання травної, серцево-судинної,  
центральної нервової систем та інше, а також супутніх  
захворювань щелепно-лицевої ділянки. 

4. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТЕЗА 

 Види протезів, що заміщують часткові дефекти зубних  
рядів (незнімні, часткові знімні пластинкові та дугові).  Пока-
зання до їх виготовлення. Переваги та недоліки, протипока-
зання. 
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Складові частини дугового протеза, їх призначення та 
функції. 

Способи фіксації та стабілізації дугових протезів, види   
фіксуючих елементів. План лікування. 

На основі клінічних даних та характеристики дугового 
протезу дати обґрунтування до його застосування у конкрет-
ному випадку.  
5. ЩОДЕННИК ЛІКУВАННЯ (за датами)  
1. Одержання повних анатомічних відбитків з обох  щ-
елеп. 
Обґрунтування вибору відбиткового матеріалу. Визначення 
центральної оклюзії. Класифікація груп дефектів для  визначе-
ння центральної оклюзії за Бетельманом (рис.15).  Особливості 
паралелометрії, її призначення, методи, показання до вибору 
методу паралелометрії згідно клінічного стану. 

 Вибір кламерів системи Нея (рис.18.) згідно типу межової  
лінії та визначення глибини ретенції.  

2. Перевірка і корекція каркасу дугового протеза. Вимоги 
до правильно виготовленого каркасу дугового протеза, правила  
перевірки та корекції. 

3. Перевірка конструкції дугового протеза та правил-
ьності ості визначення центральної оклюзії. 
а) оцінка якості моделей; 
б) перевірка конструкції на моделі 
в) перевірка в порожнині рота; 
г) можливі помилки та способи їх усунення. 

4. Перевірка, корекція та накладання дугового протеза. 
Особливості корекції готового бюгельного протеза. Корекція  
пластмасового базису, корекція фіксуючих  елементів, уточ-
неня меж, корекція оклюзійних контактів.  

 

Рис. 18. Кламерна система Нея. 
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5.Правила користування та догляду за протезом.                                      
Фактори, що впливають на адаптацію. Механізм звикання до  
зубних протезів за В.Ю. Курляндським, І.С. Рубіновим,                   
Г.Б. Шиловою. Ступінь відновлення жувальної ефективності, 
прогноз. 

6. ЕПІКРИЗ (короткий зміст історії хвороби). 

Відмітити: скарги,  діагноз,  вибір конструкції, результати  
протезування.  

 

2.ОБ’ЄКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. ЗОВНІШНІЙ ОГЛЯД ОБЛИЧЧЯ 
а) при зовнішньому огляді звертають увагу на   симетрич-

ність обличчя, вираженість носогубних та підборідних скла-
док,  наявність мацерації кутів рота, висоту нижнього відділу 
обличчя, ступінь відкривання рота, видимі ознаки перенесе-
них операцій чи травм; 

 

2.2.5. ПРИ ПОВНІЙ ВІДСУТНОСТІ ЗУБІВ 
(ПОВНИЙ ЗНІМНИЙ ПРОТЕЗ) 

б) Зубна формула за ВООЗ: умовні позначки (A-відсутній) 

 При огляді порожнини рота описувати кожну щелепу  
окремо.  
 

Верхня щелепа. Звертають увагу на стан альвеолярних від-
ростків та верхньощелепних горбів: ступінь та характер ат-
рофії (рис.19.), форму альвеолярного гребню (рис.20.), форму 
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вестибулярного схилу альвеолярного відростку (рис.21.), 
наявність кісткових виступів та екзостозів.  
 

 
 

Рис.19. Типи атрофії альвеолярних відростків верхньої щелепи 
за Шредером. 

 Рис. 20. Форми 
альвеолярного гребня: 
 a-трикутна загострена; 
 b-зрізаного конуса;  
 c-прямокутна;  
 d –шипоподібна;  
 e-напівовальна;  
 g-сплощена;  
 i-шишкоподібна.  
 

                                           
 

Рис.21. Форму вестибулярного схилу альвеолярного відростку: 
1- пологий,  
2- прямовисний,  
3- з навісами або конвергуюча 

 
Висота та форма піднебіння (рис.22), вираженість торусу, 
поперечних піднебінних складок, різцевого сосочка, сліпих   
піднебінних ямок та нахилу м’якого піднебіння (рис.23.). 
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      Рис.22. Форми схилу твердого піднебіння: 
                  а- високе;  
                  b- середнє;  
                  c-пласке 
 

                
              Рис.23 Форми нахилу м’якого піднебіння: 
                             1-крутий,  
                             2-середній,  
                             3-горизонтальний 
 
 Стан слизової оболонки порожнини рота. 
Звертають увагу на: колір, вологість, чутливість, наявність 
рубців та нориць, ступінь піддатливості, топографія  
нейтральної зони у ділянці перехідної складки (рис.24.),  

 
 
 
 
 
 

Рис.24. Перехідна складка при повній відсутності зубів 
 на верхній щелепі (схема):  

                   а) нерухома слизова оболонка;  
                  б) пасивно-рухома (нейтральна зона) 

          в) активно-рухома      
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прикріплення вуздечки верхньої губи та бокових щічних скла-
док верхньої щелепи.      

 
Нижня щелепа. Звертають увагу на стан альвеолярних 

відростків: ступінь та характер атрофії (рис.25.), форму аль-
веолярного гребню, форму  вестибулярного схилу  альвеоляр-
ного відростку, наявність кісткових виступів екзостозів по 
язиковій поверхні, їх конфігурація (рис.26.). 

 

Рис.25. Типи атрофій альвеолярних відростків нижньої 
щелепи за Келером: 

  
Рис.26. Екзостози (кісткові виступи) на нижній щелепі: 

                  а-обмежені;  
                  б- подовжні;   
                  в- стабілізовані 

 
Анатомо-топографічні особливості ретромолярного та ретро-
альвеолярного простору, глибини дна порожнини рота. Звер-
тають увагу на стан внутрішньої косої лінії (рис.27). 
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Рис.27.Топографія внутрішньої косої лінії нижньої щелепи та 

перехідної складки (а), межі знімного протезу (б). 
 
Стан слизової оболонки порожнини рота.  
Звертають увагу на: колір, вологість, чутливість, наявність 
рубців та нориць, ступінь піддатливості, топографію  ней-
тральної зони у ділянці перехідної складки, на вираженість 
вуздечки нижньої губи і язика (так зване сідло), щоково-
альвеолярних складок, стан слизового горбика. 
Положення нижньої щелепи відповідно верхньої у  централь-
ному співвідношенні (рис.28.).  

 
 

     Рис.28. Типи співвідношень беззубих щелеп: 
                 а- дистальний;  
                 б-мезіальний;   
                 в- прямий;  
                 г- косий 
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3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗУ. 

 Основний:  

анатомічний – беззуба верхня щелепа, тип атрофії за Шреде-
ром,  нижня щелепа  - за Келером,  

піддатливість слизової оболонки - за Супле; 
функціональний - втрата жувальної ефективності за  Ага-

повим. 
Супутній: захворювання травної, серцево-судинної,  центра-
льної нервової систем та інше, а також  супутні захворюван-
ня щелепно-лицевої ділянки. 
 
4.ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТЕЗА. 
Чи є показання до виготовлення повного знімного  протеза 

без піднебіння на верхню щелепу, протеза з постановкою зубів 
“на дотиці”, з ясеневими кламерами чи пелотами за Кемені, з 
металевим базисом, з двошаровим  базисом, з фіксацією на 
дентальних імплантатах.  

Охарактеризувати методи фіксації, стабілізації протезів та 
фактори, що їх забезпечують. Обґрунтувати конструкцію про-
теза відповідно даній клінічній ситуації. План лікування. 

5. ЩОДЕННИК ЛІКУВАННЯ (за датами) 
1.Одержання повних анатомічних відбитків для виготовл-
ення індивідуальних ложок. Відбитки (класифікація), відбит-
кові матеріали (класифікація). Вибір відбиткового матеріалу та 
методики одержання  повного анатомічного відбитку. Можливі 
ускладнення, профілактика. 
2.Перевірка, корекція індивідуальних ложок і одержання 
функціональних відбитків з використанням проб Гербста  
(рис.29.). Класифікація функціональних відбитків. Вибір від-
биткового матеріалу (залежно від клінічного  випадку) та мето-
дика одержання функціонального відбитку.  

    
Рис.29. Послідовність корекції індивідуальної ложки  

на верхній (а) та нижній (б) щелепах. 
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3. Визначення центрального співвідношення щелеп. Пока-
зання до різних методів визначення центрального співвідно-
шення щелеп. Послідовність і особливості  клінічних етапів 
визначення центральної оклюзії (відповідно обраному методу).  
4.Перевірка конструкції повних знімних протезів, та пра-
вильності визначення центральної оклюзії:  

а) оцінка якості гіпсових моделей; 
б)  перевірка конструкцій в оклюдаторі (артикуляторі); 
в) перевірка конструкцій та правильності визначення цент-

ральної оклюзії в порожнині рота.  
Перевірка правильності постановки зубів, форми, кольору,  

розміру  штучних зубів. Перевірка всіх зубних ознак центра-
льної оклюзії. 

Перевірка правильності визначення висоти центральної 
оклюзії, можливі помилки та методи усунення. Перевірка пра-
вильності визначення нейтрального положення нижньої щеле-
пи, можливі помилки та методи усунення,  
   5.Перевірка, корекція та накладання повних знімних  
протезів.  

     Розпочинається з оцінки їх якості (косметичний вигляд,  
якість шліфування та полірування), виявлення зон під-
вищеного тиску. Корекція базисів за межами протезів (окремо 
на верхньої та нижньої щелеп), корекція оклюзійних 
поверхонь, наявність множинних контактів зубів-антагоністів.  
Перевірка фіксації та стабілізації повних знімних протезів. 
Поради по догляду та користуванню протезами. Фактори, що 
впливають на адаптацію, механізм звикання до протезів за  
В.Ю. Курляндським, І.С. Рубіновим,  Г.Б. Шиловою. Ступінь 
відновлення жувальної ефективності. Прогноз лікування. 

6.ЕПІКРИЗ (короткий зміст історії хвороби). 

Відмітити: скарги,  діагноз,  вибір конструкції, результати  
протезування.  

 

2.2.6. ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА. 
  
2.2.ОГЛЯД ПОРОЖНИНИ РОТА 
а) обстеження зубів  

Наявність дефектів каріозного та некаріозного походження: 
ерозії, клиноподібні дефекти. Приділити особливу увагу 
ступеню рухомості зубів, Рухомість зубів (визначається 
пінцетом або зондом у букових зубах, шляхом 
розхитування). Розрізняють три ступені рухомості зубів 
(Ентін Д.А., 1957): І – зуб відхиляється у вестибуло-
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оральному напрямку в межах ширини його різального краю 
(1-2 мм); ІІ – окрім зазначеної при І ступені, спостерігається 
рухомість у мезіо-дистальному напрямку; ІІІ – окрім 
зазначених переміщень, зуб рухомий також і у 
вертикальному напрямку (вздовж осі). В нормі - візуально 
не визначається. Визначити нахил та зміщенню зубів, 
ступінь оголення шийок, глибині патологічних ясеневих 
кишень (рис.30.), характеру виділення із них, стану зубів-
антагоністів, реакції на перкусію. Виявлення зубів, що 
підлягають лікуванню чи видаленню. 

 
 

Рис.30. Робоча частина градуйованого  

зонду для вимірювання глибини 
пародонтальної кишені. 

 
 б) обстеження зубних рядів і прикусу 

 Зубна формула за ВООЗ:  

                    
умовні позначки (A-відсутній,  Pl-пломба, R-корінь, Lp-

локалізований пародонтит, Gp-генералізований пародон-
тит, Cd-коронка, F- фасетка, ar-штучний зуб, pin-штифт. 

 
Характеристика виду прикусу. 

    Глибина  різцевого перекриття. Визначення висоти прикусу 
та ступеню його зниження. Оцінка стану оклюзії в різних 
ділянках зубних дуг. Наявність функціонального переванта-
ження зубів, травматичної оклюзії, віялоподібного 
розходження зубів, патологічної діастеми, трем, скупченості 
зубів, деформацій зубних рядів. 
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в) обстеження слизової оболонки і альвеолярних  відростків:  

Стан слизової оболонки губ, щік, ясен (колір, щільність, 

відсутність або наявність кровоточивості, гіпертрофії або 
атрофії). Стан крайового періодонту та міжзубних сосочків  
(запальні процеси, наявність зубного каменю,  гноєтечі,  руб-
ців, набряків тощо). 

г) додаткові методи обстеження: 

Вивчення гіпсових (діагностичних) моделей щелеп для під-
твердження діагнозу та планування ортопедичного  лікування. 
Оклюзографія для вивчення характеру оклюзійних  взаємовід-
ношень. 
Рентгенологічні дослідження: панорамна рентгенографія зубів 
та щелеп; локальна рентгенографія окремих зубів (для 
визначення ступеня атрофії лунки зуба (рис.31), стану кісткової 
тканини та зменшення висоти міжальвеолярних перетинок).  
Одонтопародонтограма (рис.32). 
 

              
 

Рис. 31. Ступені атрофії лунки зуба: 
I – на 1/4 довжини кореня;  
II- на 1/2 довжини кореня;  
III- на 3/4 довжини кореня;  

      IV- більше 3/4 довжини кореня. 
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Рис.32. Одонтопародонтограма (підготовлена до аналізу). 
 
3.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗУ 

Діагноз: 

Основний: 

 а) за класифікацією ВООЗ; 

 б) при наявності дефектів зубних рядів- за класифікацією 
Кенеді ;   

за Агаповим — ступінь втрати жувальної ефективності.    
 Супутній: захворювання травної, серцево-судинної, ендо-
кринної, центральної нервової систем та інше, а також супутні 
захворювання щелепно-лицевої  ділянки.  
 
1. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ  КОНСТРУКЦІЇ ПРОТЕЗА.  

Підкреслити комплексність лікування. Класифікація шин і 
шин-протезів. Показання та протипоказання до їх 
використання.  

Враховуючи дані об’єктивного обстеження ротової 
порожнини  визначити вид стабілізації рухомих зубів (рис.33.) і 
вибрати відповідну шинуючу конструкцію.  

Визначити кількість опорних зубів і зубів, що підлягають 
шинуванню, метод фіксації шини, місця розташування 
шинуючих елементів. 
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Рис. 33. Стабілізація рухомих зубів: 
                              1-фронтальна;  
                              2-сагітальна;  
                              3-фронтосагітальна;  
                              4- парасагітальна;  
                              5- по дузі (колова) 

 
Вибір методу лікування проводити залежно від стадії 

розвитку, локалізації, та ступеня тяжкості пародонтиту чи 
пародонтозу). План лікування.  

5.ЩОДЕННИК ЛІКУВАННЯ (за датами) 

1.Одержання повних анатомічних відбитків з обох щелеп 
для виготовлення діагностичних моделей.  

Вивчення діагностичних моделей щелеп. Визначення 
центральної оклюзії.  

2.Підготовка рухомих зубів для виготовлення шини 
(тимчасової чи постійної, незнімної чи знімної). 
Одержання повних анатомічних відбитків, 

Особливості препарування зубів залежно від опори (вкладкові, 
штифтові, коронкові тощо). Послідовність і зміст етапів 
одержання відбитків, критерії їх оцінки.  

В подальшому керуватися послідовністю клініко-лабораторних 
етапів виготовлення обраної конструкції (незнімної чи 
знімної). При перевірці каркасу шинуючих конструкцій та їх 
елементів керуватися вимогами, що пред’являються до цих 
елементів. 

3. Перевірка готової  конструкції, відповідність її 
клінічним і технічним вимогам. Ознайомити хворого з 
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правилами користування шиною. Фактори, що впливають на 
звикання до шин і шин-протезів, ступінь відновлення жувал-
ьної ефективності та прогноз.  

6. ЕПІКРИЗ (короткий зміст історії хвороби) 
Відмітити скарги, дані об’єктивного та додаткового  об-

стежень,  діагноз, вибраний метод лікування, конструкції про-
тезів, що застосовувались на етапах лікування, результати 
протезування 

2.2.7. ПАТОЛОГІЧНЕ СТИРАННЯ ТВЕРДИХ  ТКАНИН ЗУБІВ 

2.2. ОГЛЯД ПОРОЖНИНИ РОТА 

а) обстеження зубних рядів та прикусу.  
обстеження зубів: площина ураження залежно від віку, 
локалізація, форма та ступінь стирання твердих тканин зубів 
(рис.34.), підвищена чутливість до температурних, тактильних, 
хімічних подразників, ступінь її прояву. 

                 
 
         Рис. 34.Форми патологічного стирання зубів: 
                а, б – горизонтальна;  
                в - вертикальна;  
                г, д ,е - змішані 
         
б) Наявність дефектів каріозного та некаріозного походження 
(гіпоплазія, флюороз, клиноподібні дефекти), стійкість зубів, їх  
нахил, реакція на перкусію.                      
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Зубна формула  за ВООЗ :  
    умовні позначки: (A-відсутній, Pl-пломба, R-корінь,   
Lp-локалізований пародонтит, Gp-генералізований  паро-
донтит, Cd-коронка, F-фасетка, ar-штучний зуб, pin-
штифт. 

Характеристика виду прикусу.  
 Глибина різцевого перекриття. Визначення висоти прикусу та 
ступеню його зниження. Характер рухів у скронево-
нижньощелепному суглобі, напруженість та болючість 
жувальних м’язів. Зміни форми і величини альвеолярного 
відростку верхньої та  нижньої щелеп (збільшення за висотою, 
шириною, атрофія). Наявність дефектів та вертикальних,  
горизонтальних або комбінованих деформацій зубних рядів. 
Функціональне перевантаження зубів  (травматична оклюзія. 
Стан наявних зубних протезів.  

в) обстеження слизової оболонки і альвеолярних відростків:  

Стан слизової оболонки порожнини рота. 

г) додаткові методи обстеження: 
Вивчення гіпсових (діагностичних) моделей щелеп для під-

твердження діагнозу та планування ортопедичного лікування. 
Оклюзографія для вивчення характеру оклюзійних контактів 

(рис.35). Рентгенологічні дослідження. Одонтодіагностика. 
  + + + ! ! + - - + + ! ! + +  

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

 + + + ! ! + - - + + ! ! + +  

            Рис. 35. Оклюзограма змішаного типу: 
“+” - нормальні оклюзійні співвідношення;  

              “!” - контактні отвори (оклюзійне перевантаження);  
               “-”-відсутність контакту 
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3.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗУ 

Діагноз: 

Основний: 

 а) за класифікацією - М. Г. Бушана; 

 б) при наявності дефектів зубних рядів - за класифікацією 
Кеннеді    

    Функціональний - за Агаповим  (ступінь втрати жувальної 
ефективності).    

 Супутній: захворювання травної, серцево-судинної, ендо-
кринної, центральної нервової систем та інше, а також супу-
тні захворювання щелепно-лицевої ділянки. 

 

4. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ  КОНСТРУКЦІЇ  ПРОТЕЗА.  
Вибір методу лікування в залежності від клінічної форми  

патологічного стирання зубів. Показання та протипоказання 
до використання кожного з методів. Можливі конструкції про-
тезів для одноетапного методу лікування, обґрунтування їх за-
стосування. Ортопедичні конструкції для роз’єднання прикусу 
на підготовчому етапі при двоетапному лікуванні (знімні, не-
знімні). Поняття про перебудову рефлексів жувальної системи 
та нормалізації висоти центральної оклюзії. Конструкції проте-
зів, що відновлюють висоту прикусу. Обґрунтування вибраної 
конструкції. План лікування. 

5.ЩОДЕННИК ЛІКУВАННЯ (за датами) 

2. Одержання повних анатомічних відбитків з обох  ще-
леп для виготовлення діагностичних моделей. Вивчення 
діагностичних моделей щелеп. Оклюзографія та рентгено-
логічні дослідження. Визначення висоти прикусу та  
необхідного ступеня його роз’єднання.  

3.  Виготовлення  конструкцій залежно від обраного 
методу лікування: 

4.   Перевірка, корекція та накладання готових протезів. 

Поради по догляду та користуванню протезами. Прогноз, лі-
кування. 

6. ЕПІКРИЗ (короткий зміст історії хвороби) 

Відмітити скарги, дані об’єктивного та додаткового обсте-

жень,  діагноз, вибраний метод лікування,  конструкції проте-
зів, що використовувались на етапах лікування, результати 
протезування. 
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. 2.2.8. ЗУБОЩЕЛЕПНІ ДЕФОРМАЦІЇ 
1.ОПИТУВАННЯ. 

Звернути увагу на причину з якою хворий пов’язує 
втрату зубів, користування протезами, ефективність, строки, 
причини зняття протезів, або відмова користування ними, 
додаткові скарги. 
2.2. ОГЛЯД ПОРОЖНИНИ РОТА   
а) обстеження зубів 

Наявність дефектів каріозного та некаріозного походження: 
ерозії, клиноподібні дефекти. Приділити особливу увагу 
ступеню зміщенню зубів, їх рухомості, напрямку нахилу та 
ступеню оголення шийок, стану зубів-антагоністів, реакції на 
перкусію. Виявлення зубів, що підлягають лікуванню, 
вкорочуванню чи видаленню. 
б) обстеження зубних рядів і прикусу 

Зубна формула за ВООЗ: 

                            
умовні позначки: (A-відсутній, Pl-пломба, R-корінь, Lp-
локалізований пародонтит, Gp-генералізований 
пародонтит, Cd-коронка, F-фасетка, ar-штучний зуб, pin-
штифт 
 

Характеристика виду прикусу. Оцінка стану оклюзії в різних 
ділянках зубних дуг, горизонтальні, вертикальні чи 
комбіновані  зубощелепні деформації зубних рядів. Наявність 
функціонального перевантаження зубів, травматичної  оклюзії 
та обмеження рухів нижньої щелепи (рис.36.).  
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Рис.36. Обмеження рухів нижньої щелепи у сагітальному 
напрямку. 

 
в) обстеження слизової оболонки і альвеолярних відростків:  

Стан слизової оболонки порожнини рота (чи є травматичні 
зміни слизової оболонки в ділянці зубів, що висунулися). 
Наявність гіпертрофії альвеолярних відростків верхньої та 
нижньої щелеп (рис.37), деформації альвеолярного відростку. 

 

                
Рис.37. Вертикальні форми зміщення зубів:  
          І – вакантна гіпертрофія альвеолярного відростка;  
          ІІ – оголення цементу кореня. 

 

г) додаткові методи обстеження: дослідження діагностичних 
моделей, рентгенографія зубів і альвеолярного відростка, 
рентгенографія і томографія скронево-нижньощелепного 
суглоба, телерентгенографія, електроміографія, 
реопародонтографія та ін.  

  Вони допомагають лікарю встановити: причини та час 
виникнення деформації; характер деформації (вертикальне 
зубоальвеолярне подовження, медіальне, дистальне або 
комбіноване переміщення та ін.); тип зубоальвеолярного 
подовження; характер оклюзійних порушень; стан жувальних 
м’язів; психоемоційний стан хворого.  
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За допомогою діагностичних моделей можна уточнити вид 
прикусу, глибину різцевого перекриття, характер змикання 
піднебінних і язикових горбків, провести різні вимірювання 
(ширина зубних дуг, розмір зубів і т. ін.). При деформаціях на 
діагностичних моделях можна також визначити: глибину 
зубоальвеолярного подовження; характер оклюзійної кривої;    
співвідношення окремих зубів та слизової оболонки беззубого 
альвеолярного відростка; характер медіального або дистального 
переміщення зубів (корпусне із нахилом); величину медіального 
або дистального переміщення; пункти, де виникає блокада 
рухів нижньої щелепи; рівень вкорочення зубів. 
Оклюзографія для вивчення характеру оклюзійних  взаємовід-
ношень. Одонтодіагностика. 

Рентгенологічні дослідження: панорамна рентгенографія зу-
бів та щелеп; локальна рентгенографія окремих зубів 
(звуження періодонтальної щілини, наявності гіперцементозів 
в ділянці верхівок коренів, явищ остеопорозу міжзубних і 
міжкореневих перетинок, пухлиноподібних утворень тощо).    

3.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗУ 

Діагноз: 

Основний: 

 а) за класифікацією В.О. Пономарьової (рис.38.) з 
додатковим урахуванням наявної конвергенції зубів. 

 

а б в  
Рис.38. Вертикальні форми зубоальвеолярного 

подовження за Пономорьовою В.А:  
  а – 1 форма;  
  б – 2 форма (перша підгрупа);  
  в – 2 форма (друга підгрупа). 

 

б) при наявності дефектів зубних рядів - за класифікацією 

Кенеді ;   

за Агаповим — ступінь втрати жувальної ефективності.    
 Супутній: захворювання травної, серцево-судинної, ендо-
кринної, центральної нервової систем та інше, а також  супут-
ні захворювання щелепно-лицевої ділянки.  
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5. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ  КОНСТРУКЦІЇ  ПРОТЕЗА.  
Підкреслити комплексність лікування. Вибір методу 

лікування залежить від причини, яка призвела до виникнення 
деформації, її виду, ступеню вираженості та форми клінічного 
прояву (зішліфовування твердих тканин зміщених зубів; 
послідовна дезоклюзія; апаратно-хірургічний; хірургічний; 
депульпування зубів; ортопедичне з перебудовою рефлексів). 
Показання та протипоказання. Обґрунтування проведення 
часткової резекції альвеолярного відростку або горба верхньої 
щелепи. Обґрунтування конструкції при вертикальних 
зміщеннях зубів.  

Обґрунтування ортопедичної конструкції при конвергенції 
зубів, необхідності ортодонтичного втручання. При виборі 
протеза звернути увагу на конструкцію опорних елементів  
залежно від ступеня деформації і напрямку зміщення зубів, 
приймаючи до уваги вік хворого, час який пройшов з моменту 
видалення зубів, висоту прикусу, ступінь деформації.  

Перебудова рефлексів жувальної системи. План лікування 
(повна назва вибраної конструкції). 

5.ЩОДЕННИК ЛІКУВАННЯ (за датами) 

1.Одержання повних анатомічних відбитків з обох щелеп 
для виготовлення діагностичних моделей.  
Вивчення діагностичних моделей щелеп. Визначення 
центральної оклюзії.  

2.Підготовка зубів для виготовлення незнімної чи 
знімної конструкції. Одержання повних анатомічних 
відбитків для виготовлення ортопедичних конструкцій.   

При проведенні сточування частини коронки зуба 
керуватись топографією пульпової камери, звернути увагу на 
висоту прикусу і кількість опорних зубів.  
Особливості препарування зубів залежно від опори (вкладкові, 
штифтові, коронкові тощо).  

Послідовність і зміст етапів одержання відбитків, 

критерії їх оцінки.  

Дати характеристику відбиткових матеріалів для 
одержання відбитків.  
В подальшому керуватися послідовністю клініко-лабораторних 
етапів виготовлення обраної конструкції: розбірний чи 
складовий незнімний мостоподібний протез, знімний 
мостоподібний протез, частковий знімний чи бюгельний з 
накусувальною площиною, індивідуальна роз’єднуюча шина-
капа.  
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При перевірці каркасу бюгельних і мостоподібних 
протезів керуватися тим, що протез буде зміщатися у 
напрямку слизової оболонки альвеолярного відростку.   

3. Перевірка, корекція та накладання готової  

конструкції.  
При перевірці протезів керуватися вимогами до них, даючи 

пораду хворому по догляду і користуванню ними, виходити з їх 
негативних і позитивних властивостей.  

Підкреслити необхідність контрольних оглядів і 
диспансерного спостереження. 

Правила користування протезами, фактори, що 
впливають на звикання до зубних протезів, ступінь відновле-
ння жувальної ефективності та прогноз.  
6. ЕПІКРИЗ (короткий зміст історії хвороби) 

Відмітити скарги, дані об’єктивного та додаткового обсте-
жень, діагноз, вибраний метод лікування, конструкції проте-
зів, що застосовувались на етапах лікування, результати про-
тезування.  
 

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ СКРОНЕВО-
НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА ґрунтується на даних 
анамнезу, клінічного обстеження ротової порожнини, 
зовнішньої та внутрішньої пальпації, функціональних пробах і, 
нарешті, рентгенографії. 

Під час бесіди з хворим необхідно з’ясувати скарги. 
Найчастіше хворі скаржаться на клацання в суглобі (суглобах), 
біль, обмеження відкривання рота, хрускіт, головний біль, 
зниження слуху.  

Інколи хворі з патологією суглоба скарг не висувають, але 
при обстеженні у них виявляють ті чи інші симптоми патології 
(хрускіт, клацання, звичний вивих, велику амплітуду рухів 
суглобових головок, порушення екскурсій нижньої щелепи та 
ін.).  

Обстеження суглоба є обов’язковим для хворих із 
патологією зубних рядів (аномалії,  часткова втрата зубів із 
деформаціями або без них, патологічне стирання, зниження 
міжальвеолярної висоти різної етіології).  

З’ясувавши скарги, необхідно уточнити, коли ці розлади, 
наприклад клацання в суглобі, з’явилися і з чим вони пов’язані 
(травма, втрата зубів, переохолодження, інфекції, широке 
відкривання рота при видаленні зубів і т. ін.).  

Потім необхідно встановити, чи даний симптом, 
названий хворим, постійний, чи бувають ремісії, чи зникає 
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розлад або біль при прийомі ліків, чи проводилося будь-яке 
лікування і чи лікувався хворий у ортопеда-стоматолога? 

Важливим моментом в зборі анамнезу є встановлення 
зв’язку втрати зубів із захворюванням суглоба і наскільки це 
пов’язано із кількістю втрачених зубів та їх топографією, а 
також протезуванням хворого, і чи наставало після цього 
полегшення.  

Після опитування хворого проводять зовнішню і 
внутрішню пальпацію суглоба. Часто відчуваються клацання і 
хрускіт, тому пальпація суглоба ніби і є аускультацією, хоча 
шуми, хрускіт, клацання можна вислухати і за допомогою 
фонендоскопа.  

При зовнішній або внутрішній пальпації є можливість 
зафіксувати амплітуду рухів суглобових голівок під час 
відкривання і закривання рота, синхронність рухів правої та 
лівої голівок. Одночасно вдається визначити клацання, хрускіт 
або їх поєднання і синхронність цих симптомів у різних фазах 
відкривання рота.  

Для суглобових голівок характерні два види руху, які 
можна виявити при пальпації: нормальний, плавний без 
виходу за межі вершини суглобового горбка і рух із більшою 
амплітудою, зі сходженням на вершину суглобового горбка або 
вбік від нього.  

Частина таких рухів може бути на межі підвивиху. До 
функціональних проб відноситься перевірка екскурсії нижньої 
щелепи при відкриванні та закриванні рота. При цьому 
можуть бути визначені  два типи її рухів.  

При першому, який має назву прямий (нормальний, 
плавний), траєкторія руху різцевої точки на серединно-
сагітальній площині при відкриванні та закриванні рота не 
зміщується вбік від сагітальної площини.  

При другому, хвилеподібному (зигзагоподібному, 
східчастому), різцева точка при русі нижньої щелепи 
зміщується вправо або вліво від сагітальної площини, 
утворюючи хвилю або зиґзаґ, сходинку.  

Якщо траєкторія різцевої точки поєднує в собі елементи 
прямого і хвилеподібного руху нижньої щелепи, то рух 
розцінюють як комбінований.  

До цього типу відносяться ті траєкторії руху різцевої 
точки, коли при відкриванні рота вона має прямолінійний, а 
при закриванні хвилеподібний або зигзагоподібний напрямок. 
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	Після опитування хворого проводять зовнішню і внутрішню пальпацію суглоба. Часто відчуваються клацання і хрускіт, тому пальпація суглоба ніби і є аускультацією, хоча шуми, хрускіт, клацання можна вислухати і за допомогою фонендоскопа.


