
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНО-

ОРІЄНТОВАНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

 

1. Ортопедична стоматологія. Визначення навчальної дисципліни, її  мета, задачі. 

Основні напрямки розвитку цієї науки. Внесок співробітників кафедри у розвиток 

ортопедичної стоматології. 

2. Діагностика в ортопедичній стоматології. Методи обстеження хворого 

Складові частини діагнозу (етіологічний, функціональний, анатомічний). 

3. Методика обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології.  Історія 

хвороби. 

4. Особливості збору анамнезу, послідовність огляду пацієнта. 

5. Інструментальні та спеціальні методи дослідження в ортопедичній 

стоматології. 

6. Рентгенологічні методи дослідження, методики, інформативність для 

встановлення остаточного діагнозу.  

7. Електроміографія, методика, інформативність для встановлення діагнозу. 

8. Гнатодинамометрія. Резервна та залишкова потужність пародонту, практичне 

значення. 

9. Жувальна сила, жувальний тиск, жувальна ефективність. Методи їх 

визначення. 

10.Статична та динамічні методи визначення ефективності жування. 

11.Підготовка порожнини рота до зубного протезування, види  хірургічна, 

терапевтична, ортодонтична) їх обсяги та значення. 

12.Класифікація дефектів зубних рядів за А.І.Бетельманом, Кенеді. Їх значення в 

клініці ортопедичної стоматології. 

13.Прикус. Фізіологічний та патологічний прикус. Вікова характеристика 

прикусу. 

14.Рухомість і піддатливість слизової оболонки порожнини рота. Класифікації та 

значення при знімному протезуванні. 

15.Будова слизової оболонки порожнини рота. Її зміни при зубному протезуванні. 

16.Маргінальний пародонт. Анатомія зубоясенного з’єднання. Будова, функції та 

значення. 

17.Види атрофії щелеп. Фактори, що спричинюють розвитку атрофії щелеп та їх 

клінічне значення. 

18.Анатомія нижньої та верхньої щелеп, їх функціональні особливості. 

19.Компоненти жувальної системи та їх функціональна взаємодія. 

20.Групи жувальних м’язів та їх функції в нормі. Явище узгодженого антагонізму, 

синергізму у роботі жувальних м’язів. 

21.Мімічна мускулатура та її функції. 

22.Відносний фізіологічний спокій жувальної мускулатури, його значення в 

клініці ортопедичної стоматології. 

23.Нервово-м’язевий апарат. Рефлекси зубо-щелепової системи. Поняття про 

періодонтомускулярний, гінгівомускулярний та міостатичний рефлекси. Їх значення. 

24.Анатомічні особливості  скронево-нижньощелепного суглоба. Основні 

структурні елементи та їх функціональне значення. 

25.Механізм рухів нижньої щелепи. Порівняльна характеристика анатомо-

фізіологічних механізмів жувального апарату у різних груп тварин. Взаємозв’язок між 

формою та функцією скронево-нижньощелепного суглоба. 

26.Артикуляція. Рухи нижньої щелепи в сагітальній площині та трансверзальній. 

Основні параметри цих рухів. 

27.Рухи нижньої щелепи у вертикальному, сагітальному  та трансверзальному 

напрямках. Фази жувальних рухів за Гізі.  



28.Механізм рухів нижньої щелепи в сагітальному напрямку. Різцевий та 

суглобовий шляхи, їх взаємозв’язок. Феномен Христенсена. Значення при 

конструюванні повних знімних протезів. 

29.Рухи нижньої щелепи у трансверзальному напрямку (кут Бенета, 

співвідношення зубних рядів). 

30.Сагітальні та трансверзальні оклюзійні криві, їх значення в конструюванні 

штучних зубних рядів при виготовленні повних знімних протезів. Робоча та балансуюча 

сторони (характеристика оклюзій них контактів). 

31.Методи запису ( реєстрації) рухів нижньої щелепи ( внутрішньо ротові, поза 

ротові). 

32.Біомеханіка рухів нижньої щелепи, її значення для конструювання зубних 

протезів. Визначення понять «артикуляція», «оклюзія» та їх значення для конструювання 

зубних протезів. 

33.Будова зубних рядів. Поняття про зубні, альвеолярні та базальні дуги. 

Оклюзійні криві ( Шпек та Уилсона).  

34.Фактори, які забезпечують стійкість зубів. 

35.Анатомія оклюзійної поверхні зубів та зубних рядів. Оклюзійні контакти зубів.  

36.Фактори оклюзії (суглобовий шлях; рух Бенета; оклюзійна площина – Шпеє, 

Уілсона; морфологія оклюзії; різцевий шлях; відстань між суглобовими голівками). 

37.Будова і функції пародонту. Трансформація жувального тиску. 

38.Будова і функції періодонту. Рухомість зубів, діагностичне значення. 

39.Види оклюзії. Контакти зубів при центральній оклюзії. Співвідношення 

передніх та кутніх зубів в положенні центральної оклюзії. 

40.Контакти зубів при висуванні нижньої щелепи до переду та її бокових рухах. 

Передчасні контакти – супраконтакти. 

41.Основні положення суглобової теорії артикуляції нижньої щелепи та її 

практичне значення. 

42.Основні положення сферичної теорії артикуляції та її практичне значення. 

43.Теорія артикуляційної рівноваги, основні положення. 

44.Біль. Знеболення. Методи знеболення в ортопедичній стоматології. Медичні та 

фармакологічні засоби знеболювання. 

45.Можливі помилки та ускладнення знеболення (запаморочення, колапс, 

анафілактичний шок), клінічні ознаки, об’ємом надання невідкладної допомоги. 

46.Асептика  та антисептика в клініці ортопедичної стоматології. 

47.Дезінфекція та стерилізація інструментарію, відбитків. Запобігання 

розповсюдження інфекційних  захворювань в стоматологічній клініці . 

48.Відбитки та їх класифікація. Матеріали, які використовуються для їх 

отримання.  

49.Відбиткові матеріали. Вимоги до них. Характеристика термопластичних 

відбиткових матеріалів, показання до їх застосування. 

50.Відбиткові матеріали. Вимоги до них. Характеристика еластичних відбиткових 

матеріалів, показання до їх застосування. 

51.Відбиткові матеріали. Вимоги до них. Характеристика силіконових 

відбиткових матеріалів, показання до їх застосування. 

52.Ускладнення при отриманні анатомічних гіпсових відбитків та їх запобігання. 

53.Класифікація відбиткових матеріалів. Вимоги, які ставляться до відбиткових 

матеріалів. 

54.Вимоги до штучних коронок. Показання до покриття зуба коронкою. 

Класифікація коронок. Матеріали, які використовуються для виготовлення штучних 

коронок. 

55.Наслідки препарування твердих тканин зубів. Необхідність використання 

тимчасових конструкцій. 



56.Вимоги до штампованої металевої коронки. Види штампування, матеріали, 

інструментарій. 

57.Правила препарування  різних функціонально орієнтованих груп зубів під 

штамповану коронку. Інструментарій. 

58.Клініко-лабораторні етапи виготовлення штампованих коронок. Види 

штампувань. 

59.Співвідношення краю коронки з тканинами маргінального пародонту. 

Ускладнення при подовженому та вкороченому краї коронки, морфологічна зміни при 

травмуванні маргінального пародонту. 

60.Пластмасові коронки. Показання та протипоказання до їх застосування. 

61.Клініко-лабораторні етапи їх виготовлення. Матеріали, що застосовуються для 

цього. 

62.Комбіновані коронки. Клінічні показання до їх застосування. Правила 

препарування зубів. Методи виготовлення, матеріали. 

63.Литі коронки. Показання. Клінічні етапи виготовлення. Матеріали для їх 

облицювання. 

64.Лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих коронок. Механізм фіксації 

обличкувального матеріалу.  

65.Мостоподібні зубні протези. Показання та протипоказання до протезування 

дефектів зубних рядів мостоподібними протезами. 

66.Біомеханіка мостоподібних протезів. Вимоги до опорних зубів. 

67.Принципи конструювання мостоподібних протезів. 

68.Показання до використання різних опорних елементів у мостоподібних 

протезах. Конструкції  опорних елементів.  

69.Конструкції мостоподібних протезів, показання до їх використання. 

70.Порівняльна характеристика паяних, непаяних та суцільнолитих 

мостоподібних протезів. 

71.Клініко-лабораторні етапи виготовлення штамповано-паяних мостоподібних 

протезів. 

72.Припої та флюси. Срібний припій, склад, спосіб застосування. Роль флюсів в 

процесі паяння. 

73.Метали та сплави, що застосовуються в ортопедичній стоматології. Благородні 

сплави. 

74.Метали та сплави, що застосовуються в ортопедичній стоматології. Сталь, її 

марки .Фізико-хімічні властивості. Роль легуючих елементів. 

75.Клініко-лабораторні етапи виготовлення непаяних мостоподібних протезів. 

76.Моделювання проміжної частини мостоподібного протеза. Зв’язок між її 

формою та топографією дефекту зубного ряду. 

77.Фактори, що забезпечують фіксацію незнімних зубних протезів. Правила та 

послідовність фіксації.  

78.Види фіксуючих цементів ( фосфатні, склоіономерні, карбоксилатні), 

показання до їх застосування. 

79.Дослідження хворих з частковими дефектами зубних рядів. 

80.Анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота при частковій втраті зубів. 

81.Вибір та обґрунтування конструкцій часткових знімних протезів при 

включених та дистально не обмежених дефектах зубних рядів. 

82.Відбитки, їх класифікація. Вимоги до відбитків. Отримання відбитків при 

виготовленні часткових знімних протезів.  

83.Методи фіксації часткових знімних протезів. Роль біофізичних та механічних 

методів укріплень знімних протезів. 

84.Опорні зуби, їх значення для фіксації протезів. Кламерна лінія. Точкове, 

лінійне та площинне укріплення протезів. Вибір опорних зубів. 



85.Класифікація кламерів. Способи з’єднання кламерів з протезами. 

86.Значення елементів анатомічної ретенції для фіксації часткових знімних 

протезів. Безкламерні протези. Показання до їх застосування. 

87.Визначення та фіксація центральної оклюзії при I  та II групах дефектів зубних 

рядів. 

88.Визначення та фіксація центральної оклюзії при III групі дефектів зубних 

рядів. 

89.Вибір конструкції зубного протезу при наявності одного зуба  на  верхній або 

нижній щелепах. 

90.Лабораторні етапи виготовлення часткових знімних протезів. Матеріали, які 

для цього використовуються. 

91.Показання до виготовлення часткових знімних протезів з металевим базисом. 

Клініко-лабораторні етапи виготовлення. 

92.Литво металевих каркасів. Сплави металів. Компенсація усадки металів. 

93.Заміщення дефектів зубних рядів бюгельними протезами. Показання та 

протипоказання до виготовлення бюгельних протезів. Конструктивні елементи 

бюгельних протезів та їх значення. 

94.Діагностичні моделі. Вимоги до них, правила виготовлення. Планування 

конструкції бюгельних протезів. 

95.Паралелометрія. Мета, задачі. Способи проведення паралелометрії. Вибір 

опорних зубів.  

96.Етапи проведення паралелометрії. 

97.Кламери. Показання до їх застосування. Класифікація. Складові частини 

кламерів. 

98.Система кламерів Нею.  Способи  з’єднання кламерів з каркасом. 

99.Телескопічне кріплення. Показання та протипоказання до виготовлення 

часткових знімних протезів з телескопічною системою фіксації. 

100.Клініко-лабораторні етапи виготовлення знімних протезів з телескопічною 

системою кріплення. 

101.Атачмени (затвори, шарніри). Класифікація. Показання до використання. 

102.Литво каркасів бюгельних протезів на вогнетривких моделях. Дублювання 

моделей. Матеріали для дублювання. 

103.Підготовка моделі до дублювання. 

104.Компенсація усадки металів. Формовочні маси. Сплави металів для 

виготовлення бюгельних протезів. 

105.Форма, розмір та положення дуги бюгельного протезу на верхній та нижній 

щелепах в залежності від топографії дефекту зубного ряду. 

106.Припасування каркасу бюгельного протезу. Вимоги до суцільнолитого 

каркаса. 

107.Здача і корекція бюгельного протеза. 

108.Механізм та строки адаптації до часткових знімних протезів. Правила 

користування частковими знімними протезами. 

109.Вплив знімних протезів на тканини порожнини рота. Діагностика, клініка та 

лікування протезних стоматитів. 

110.Способи постановки зубів при частковому знімному протезуванні. 

111.Фактори, що забезпечують функціональну цінність часткових знімних 

протезів. 

112.Штучні зуби. Способи виготовлення, матеріали. Правила підбору штучних 

зубів для постановки у знімні протези. 

113.Правила постановки штучних зубів. Фіксація в базисі знімного протеза. 

114.Компресійне пресування пластмас. Матеріали, обладнання. Методи 

загіпсовки моделей в кювету, пакування пластмаси. 



115.Пакування пластмаси методом ливного пресування. Загіпсовка моделей в 

кювету. Властивості пластмаси для пакування . 

116.Стадії полімеризація пластмас. Підготовка пластмаси до пакування. 

117.Режими полімеризації. Ізоляційні матеріали. 

118.Матеріали, що застосовуються для виготовлення базисів знімних 

пластинчастих протезів. Акрилові пластмаси. Склад, спосіб застосування. Позитивні та 

негативні властивості. 

119.Оцінка якості полімеризації базисних матеріалів. Пористість, види, причини 

виникнення та способи усунення. 

120.Дослідження порожнин рота в  хворих з повною відсутністю зубів. 

121.Підготовка порожнини рота до протезування повними знімними протезами. 

122.Класифікація беззубих щелеп. Морфологічні особливості будови беззубих 

щелеп, які слід враховувати при виготовленні повних знімних протезів. 

123.Класифікація піддатливості  слизової оболонки беззубих щелеп Люнд, 

Супле). Значення  для вибору методики отримання відбитків. 

124.Рухома, нерухома слизова оболонка. Нейтральна зона. Топографія 

нейтральної зони на верхній та нижній щелепах. 

125.Анатомічні особливості беззубих щелеп, які мають значення для фіксації 

пластинкових знімних протезів. 

126.Класифікація відбитків для виготовлення повних знімних протезів ( по висоті 

країв, по ступеню віддавлювання слизової оболонки). Відбиткові маси, їх властивості, 

показання до застосування. 

127.Межі протезного ложа при виготовленні повних знімних протезів. «Клапанна 

зона» її топографія. 

128.Фіксація, стабілізація, рівновага повних знімних протезів та фактори, що їх 

забезпечують.  

129.Методи отримання функціональних зліпків з беззубих щелеп. 

130.Історія отримання функціонального зліпка ( Шротт, Момме, Курляндський). 

131.Одномоментний спосіб виготовлення індивідуальних воскових ложок на 

верхню та нижню щелепи. Методика  отримання за їх допомогою функціональних 

відбитків (метод З.С.Василенка). 

132.Методика функціонального зліпка за Гербстом. Функціональні проби, їх 

клінічне обґрунтування. 

133.Виготовлення твердих індивідуальних ложок. Припасування індивідуальних 

ложок за методикою Гербста на верхню та нижню щелепи ( функціональні проби). 

134.Компресійні та декомпресійні зліпки. Обґрунтування їх отримання. 

135.Методика отримання функціональних відбитків під жувальним тиском. 

Показання до застосування. 

136.Методи отримання зліпка з диференційованим тиском на слизову оболонку. 

137.Визначення центрального співвідношення щелеп при повній відсутності 

зубів. 

138.Вимоги до моделей для визначення центральної оклюзії при повній 

відсутності зубів. 

139.Правила виготовлення  та вимоги до воскових шаблонів з оклюзійними 

валиками. 

140.Визначення протетичної площини при визначенні центрального 

співвідношення. 

141.Анатомічний та антропометричний методи визначення між альвеолярної 

висоти. 

142.Анатомо-фізіологічний метод визначення між альвеолярної висоти ( висоти 

прикусу). 

143.Естетичні та функціональні порушення при змінах між альвеолярної висоти.  



144.Фіксація нижньої щелепи в нейтральному положенні. 

145.Перевірка правильності визначення центрального співвідношення щелеп. 

146.Орієнтири для встановлення штучних зубів. 

147.Апарати, які відтворюють рухи нижньої щелепи. 

148.Оклюдатори та артикулятори, їх класифікація. Принципи конструювання. 

149.Класифікація апаратів, які відтворюють рухи нижньої щелепи. 

150.Основні положення артикуляційної проблеми Постулати Бонвіля, Ганау. 

151.Суглобова теорія артикуляції ( Гізі, Ганау, Бонвіль). 

152.Сферична теорія артикуляції ( Монсон, Сапожніков, Черних, Хмелевський). 

153.Поза ротові методи реєстрації індивідуальних рухів нижньої щелепи. 

154.Феномен Христенсена, внутрішньо ротовий спосіб визначення кутів 

сагітального та   трансверзального шляхів ( методика Ефрона, Катца, Гельфанда). 

155.Постановка штучних зубів у повних протезах. 

156.Вимоги до верхнього оклюзійного валика. 

157.Вимоги до нижнього оклюзійного валика. 

158.Анатомічна постановка зубів. 

159.Постановка зубів за М.Е.Васильєву. 

160.Постановка зубів по сферичній поверхні. 

161.Перевірка конструкції повних знімних протезів. 

162.Накладання повних протезів. Адаптація. Правила та рекомендації що до 

користування повними протезами. 

163.Щелепно-лицева ортопедія та щелепно-лицеве протезування   підвищеної 

складності. Визначення, мета та завдання, етапи розвитку. 

164.Класифікація щелепно-лицевих апаратів, що застосовуються для лікування 

поранених та хворих, їх характеристика. 

165.Класифікація переломів щелеп. Особливості та механізм зміщення уламків 

нижньої щелепи. 

166.Класифікація переломів верхньої щелепи. 

167.Особливості травматичних ушкоджень щелепно-лицевої ділянки. 

168.Принципи організації стоматологічної допомоги в армії та ВМФ України. 

Надання ортопедичної допомоги пораненим у щелепно-лицеву ділянку на етапах 

медичної евакуації. 

169.Транспортні шини. Види.  Показання для застосування. 

170.Комплектно-табельне зубопротезне оснащення стоматологічних закладів: ЗВ, 

ЗП, ЗТ-1, ЗТ-2, ЗТ-3 та їх можливості.  

171.Лігатурне зв’язування за Айві, Лімбергом, Гейкіним, Вільга.  

172.Ортопедичне лікування переломів щелеп без зміщення уламків за допомогою 

гнутих дротяних шин. Помилки при шинуванні, ускладнення. 

173.Види фіксаціонних та репонуючих шин за С.С.Тігерштедтом. Характеристика 

та показання до застосування. 

174.Лікування переломів щелеп зі стійким зміщенням уламків у вертикальному 

напрямку. 

175.Знімні та незнімні шини лабораторного виготовлення. Показання до 

застосування та методика виготовлення шин Вебера, Ванкевич, Лімберга, Гунінга-

Порта. 

176.Ортопедичне лікування переломів щелеп із зміщенням уламків у 

сагітальному та трансверзальному напрямі. Особливості лікування при беззубих 

щелепах. 

177.Формуючі та фіксуючі апарати при остеопластиці щелеп у поранених у 

щелепно-лицеву ділянку та хворих. 

178.Контрактури нижньої щелепи, їх класифікація. Механізм розвитку 

контрактур. Ортопедичні втручання при лікуванні контрактур. 



179.Етіологія та клініка мікростомії. Зубне протезування щелепно-лицевих 

поранених при мікростомії. 

180.Набуті та вроджені дефекти твердого і м’якого піднебіння. Ортопедичне 

втручання при них. Конструкції обтураторів. 

181.Переломи щелеп, що не зрослися. Патологічна анатомія несправжніх 

суглобів. Конструкції зубних протезів при них. 

182.Протезування при резекції щелеп. Безпосереднє протезування.  

183.Ектопротези. 

184.Військова стоматологія, її завдання  в мирний час та під час військових дій. 

185.Імплантація. Показання та протипоказання для проведення імплантації. 

186.Види імплантатів. Показання до застосування. 

187.Одноетапна імплантація. Показання до проведення. Методика оперативного 

втручання. 

188.Двоетапна імплантація. Показання до проведення. Методика оперативного 

втручання. 

 

 


