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Тема № 1.  Щелепно-лицева ортопедія.  Мета і завдання.  Класифікація 

переломів щелеп. 
Студент повинен знати: (α ІІ)  

- мати  загальні уявлення про історію розвитку та становлення щелепно-лицевої ортопедії 

в системі стоматологічних наук ; 

- знати роль щелепно-лицевої ортопедії в наданні медичної допомоги пацієнтам з 

дефектами та деформаціями щелеп та обличчя, що виникли після травм, операцій, та 

перенесених захворювань ; 

- засвоїти поняття про переломи щелеп; 

- знати анатомо-фізіологічні особливості компонентів зубо-щелепної системи, що 

впливають на перебіг травми в щелепно-лицевій ділянці та її лікуванні; 

- знати класифікацію переломів щелеп за Д.А.Єнтіним, Лєфором, І.Г. Лукомським; 

знати класифікацію поранень та пошкоджень щелепної ділянки за В.Д. Кабаковим  

 

Студент повинен уміти: (α ІІІ ) 

- вміти діагностувати локалізацію переломів нижньої та верхньої щелепи за зміщенням 

відламків; 

- вміти інтерпретувати данні обстеження пацієнтів з переломами щелеп; 

- володіти мануальними навичками клінічного обстеження пацієнтів з переломами 

щелеп; 

- вміти проводити диференціальну діагностику між переломами щелеп різної локалізації; 

 

Основні терміни і поняття теми:  
Анатомія верхньої та нижньої щелепи, жувальні м’язи, перелом, види переломів, 

класифікації Ентіна, ЛеФора, Лукомського, Кабакова, компоненти анатомо-фізіологічні,  

ускладення при переломах щелеп.  

 

Рекомендована література:  

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. – М.: Медицина, 1984.- 

567с. 

2. М.М.Рожко, В.П.Неспрядько. Ортопедична стоматологія. К.: Книга плюс, 2003. 

3. М.Б.Швирков, В.В.Афанасьев, В.С.Стародубцев. Неогнестрельные переломы челюстей: 

Руководство. – М: Медицина, 1999. -336с. 

4. М.Б.Швирков, В.В.Афанасьев, В.С.Стародубцев. Неогнестрельные переломы челюстей: 

Руководство. – М: Медицина, 1999. -336с. 
5. Військова ортопедична стоматологія: підручник/ П.В. Іщенко, В.А. Кльомін, Р.Х. Камалов, А.М. 

Лихота. – К.: Медицина, 2013. – 311 с. 

6. Основы челюстно-лицевой хирургии: учебное пособие для интернов и ординаторов стоматологического 

факультета / сост. А.А. Тимофеев. – Киев, 2011. – 315 с. 

 

 

Питання для контролю теоретичної підготовки: 

1. Щелепно-лицева ортопедія. Мета та завдання. Основні напрямки, історичні етапи 

розвитку щелепно-лицевої ортопедії.  

2. Зв‘язок щелепно-лицевої ортопедії з іншими розділами стоматології та клінічними 

науками (хірургією, ортопедією).  



3. Анатомія верхньої та нижньої щелепи, їх функціональні особливості. Поняття та 

локалізація контрфорсів, зон слабкого опіру. 

4. Рефлекторні механізми, що забезпечують функціонування та координацію діяльності 

зубощелепно-лицевої системи. 

5. Класифікації переломів щелеп: Д.А. Ентіна, І.Г. Лукомського, Лефора, Б.Д. Кабакова. 

6. Групи жувальних м’язів та їх функції в нормі. Механізм рухів нижньої щелепи. Нервово-

м’язевий апарат. 

 

Тема реферату (презентації, доповіді):  

Рефлекторні механізми, що забезпечують функціонування та координацію діяльності 

щелепно-лицевої системи 

 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

 

Завдання 1.Вкажіть основні задачі щелепно-лицевої ортопедії: 

1. 

2.  

3.  

4.  

Завдання 2: Заповніть зміст таблиці за класифікацією Б.Д. Кабакова поранень та 

пошкоджень щелепно-лицевої ділянки : 

 

   

І. 

1. 

2.  

А. 

Б. 

В. 

Г.  

ІІ.  

ІІІ.  

IV.  

 

 

  

1. 

2.  

3.  

А.  

а)  

б)  

Б.  

В. 

Г. 

Д.  

Е.  

1.  

2. 

3.  

 

Завдання 3. Вказати розподіл невогнепальних переломів нижньої щелепи за Ентіним: 

1.  

2.  

3.  

4. 

Завдання 4. Вказати форми переломів щелеп: 

1.  

2.  



3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Завдання 5: Вкажіть топографію проходження ліній переломів верхньої щелепи за 

ЛеФором: 

ЛеФор 1: 

ЛеФор 2: 

ЛеФор 3: 

 

 

Тестові завдання  

 

Оберіть одну вірну відповідь: 

1. Щелепно-лицева ортопедія – один із розділів стоматології, що визначається як наука про: 

A   Діагностику, профілактику і лікування вроджених та набутих дефектів,  

      пошкоджень та деформацій органів щелепно-лицевої системи 

B   Діагностику, клініку, профілактику та заміщення дефектів зубів і зубних рядів, 

     що виникли в результаті різних видів патології 

C   Діагностику, профілактику і лікування пошкоджень та дефектів щелепно-лицевої  

      ділянки, що виникли, як наслідок травми, оперативних втручань та патологічних  

      процесів, а також вроджених дефектів щелепно-лицевої ділянки 

D   Діагностику, профілактику, лікування стійких аномалій pубів, зубних рядів та інших  

      органів щелепно-лицевого скелету 

E    Всі зазначені відповіді вірні. 

 

2. Як розподіляються переломи щелеп за етіологією? 

A   Травматичні та патологічні  

B   Внаслідок  перегина, стиснення, зсува, відрива 

C  Відкриті та закриті 

D  Прямі та непрямі 

E    Всі зазначені відповіді вірні. 

 

3. До щелепно-лицевого стаціонару каретою швидкої допомоги було доставлено 

постраждалого з травмою голови.  При обстеженні було встановлено діагноз – двосторонній 

перелом шийки суглобового відростка нижньої щелепи. З анамнезу було встановлено, що 

дія удару була спрямована в ділянку підборіддя. До якого типу переломів за механізмом 

виникнення можна віднести вказаний клінічний випадок? 

А  Відкритий 

В  Закритий 

С  Прямий 

D  Непрямий 

Е  Проникаючий. 

 

4. Вродженими дефектами щелепно-лицевої ділянки є: 

A   Злоякісні та доброякісні новоутворення 

B   Незрощення твердого та м’якого піднебіння,  незрощення верхньої губи 

С   Гемангіома 

D   Остеомієліт 



E  Всі зазначені відповіді вірні. 

 

5. За класифікацією Лефор до переломів верхньої щелепи І типу відносяться переломи, що 

характеризуються:     

A  Горизонтальним переломом тіла верхньої щелепи в передньо-задньому напрямку 

(неповний поперечний перелом) 

B   Повним відривом верхньої щелепи з носовими кістками 

C   Повним відривом верхньої щелепи з носовими та виличними кістками 

D   Переломами окремих кісток лицевого скелету 

E   Повздовжним сагітальним переломом верхньої щелепи. 

 

 
Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 

Тема №2. Механізм зміщення відламків при переломах  щелеп. Клінічні 

ознаки при різних видах переломів.  

 
Студент повинен знати: (α ІІ)  

- знати особливості клінічного обстеження пацієнтів з переломами щелеп 

- знати додаткові методи  обстеження  пацієнтів з переломами щелеп  

- знати особливості вогнепальних переломів щелеп 

- знати ускладнення при переломах щелеп: безпосередні, ранні, віддалені  

- знати локалізацію кріплення м’язів, що призводять до рухів нижньої щелепи 

- знати вплив м’язів на механізм зміщення відламків щелеп: скоротлива здатність, 

еластична ретракція  

- знати механізм зміщення відламків при переломах верхньої щелепи  

- знати механізм зміщення відламків при одиночних переломах нижньої щелепи у 

центральному та боковому відділах, в ділянці кута, гілки щелепи 

- знати механізм зміщення відламків при подвійних переломах нижньої щелепи 

 

Студент повинен уміти: (α ІІІ ) 

- вміти діагностувати локалізацію переломів нижньої та верхньої щелепи за зміщенням 

відламків  

- оволодіти мануальними навичками клінічного обстеження пацієнтів з переломами 

щелеп  

- вміти інтерпретувати дані обстеження пацієнтів з переломами щелеп  

- вміти проводити диференціальну діагностику між переломами щелеп різної локалізації   

-  

Основні терміни і поняття теми:  
Зміщення уламків щелеп (первинне та вторинне), загальнобіологічні властивості м’язів 

(здатність до скорочення, еластична ретракція), групи жувальних м’язів, місця 

прикріплення м’язів, що підіймають та опускають нижню щелепу, механізм зміщення 



уламків при переломах верхньої та нижньої щелепи. Вогнепальні переломи, ускладнення 

при переломах щелеп.  

 

Рекомендована література:  

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. – М.: Медицина, 1984.- 

567с. 

2. М.М.Рожко, В.П.Неспрядько. Ортопедична стоматологія. К.: Книга плюс, 2003. 

3. М.Б.Швирков, В.В.Афанасьев, В.С.Стародубцев. Неогнестрельные переломы челюстей: 

Руководство. – М: Медицина, 1999. -336с. 

4. М.Б.Швирков, В.В.Афанасьев, В.С.Стародубцев. Неогнестрельные переломы челюстей: 

Руководство. – М: Медицина, 1999. -336с. 

5. Військова ортопедична стоматологія: підручник/ П.В. Іщенко, В.А. Кльомін, Р.Х. 

Камалов, А.М. Лихота. – К.: Медицина, 2013. – 311 с. 

6. Основы челюстно-лицевой хирургии: учебное пособие для интернов и ординаторов 

стоматологического факультета / сост. А.А. Тимофеев. – Киев, 2011. – 315 с. 

 

Питання для контролю теоретичної підготовки: 

1. Групи жувальних м’язів та їх функції в нормі. Механізм рухів нижньої щелепи. Нервово-

м’язевий апарат. 

2. Механізм зміщення відламків при переломах верхньої щелепи. 

3. Механізм зміщення відламків при переломах нижньої щелепи: при однобічних ментальних 

та ангулярних переломах. 

4. Механізм зміщення відламків при переломах нижньої щелепи по середній лінії, у ділянці 

мищелкового паростку. 

5. Механізм зміщення відламків при переломах нижньої щелепи: при однобічних ментальних 

та ангулярних переломах. 

6.  Механізм зміщення відламків при двобічних переломах нижньої щелепи.  

Тема реферату (презентації, доповіді):  

1. Групи жувальних м’язів та їх функції. Механізм рухів нижньої щелепи. Нервово-м’язевий 

апарат.  

2. Механізм виникнення первинного та вторинного зміщення відлмаків пи переломах 

щелеп. Пато-фізіологічні зміни, які відбуваються у м’язах після травми.  

 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Завдання 1. Вкажіть основні та додаткові функції жувальних м’язів: 
№ 

пп 

Назва м’яза Основна функція Додаткова функція 

  1 Скроневий м’яз   

  2 Власне-жувальний м’яз   



  3 Внутрішній крилоподібний 

м’яз 

  

  4 Зовнішній крилоподібний 

м’яз 

  

  5 Підборідково-під’язиковий 

м’яз 

  

 

                  

  6 Щелепно-під’язиковий м’яз   

  7 Двочеревцевий м’яз   

 

 

Завдання 2: Заповніть зміст таблиці, вказавши наявність скарг при переломах 

верхньої щелепи за класифікацією Ле Фор: 

Клінічні ознаки Тип перелома за Ле Фор 

І ІІ ІІІ 

Скарги 

Біль в ділянці верхньої щелепи, що посилюється при 

змиканні зубів 

Відчуття неправильного змикання зубів 

Відчуття стороннього тіла в горлі, позиви на блювання, 

нудоту 

Кровотеча з носу, порожнини рота 

Утруднене носове дихання 

Оніміння всіх зубів верхньої щелепи і слизової ясен у їх 

межах 

Оніміння верхніх різців, ікол і премолярів та слизової в 

межах цих зубів 

Оніміння шкіри нижнього вія, під очної ділянки, верхньої 

губи, крила носа, шкіряної частини перегородки носа 

Диплопія  

Зниження гостроти зору 

Сльозотеча 

Утруднене ковтання 

Превалюють суб’єктивні ознаки травми головного мозку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Заповніть зміст таблиці, вказавши наявність основних даних об’єктивного 

обстеження при переломах верхньої щелепи за класифікацією Ле Фор: 

 

Клінічні ознаки 

Ле Фор 

I II III 



Дані об’єктивного обстеження 

Значний  набряк м’яких тканин обличчя 

Набряк м’яких тканин тільки нижньої третини обличчя 

Набряк кон’юнктиви, просякнення її кров’ю 

Сплощення обличчя в горизонтальному положення хворого і подовження  

- у вертикальному    

Екзофтальм (при крововиливі в ретробульбарну клітчатку) 

Енофтальм (при опусканні дна очниці) 

Крововилив в тканини навколо очниці 

Крововилив в тканини кореня носа, верхнє-внутрішнього квадранту 

очниці, верхньої і нижнього вія, ділянку під очницею, кон’юнктиву 

Кістковий виступ в ділянці нижнього краю очниці, лобно-

верхньощелепного шва, вилице-альвеолярного  гребеня 

Кістковий виступ в ділянці лобно-верхньощелепного та вилице-лобного 

шва, вилицевої дуги 

Кістковий виступ в ділянці вилице-альвеолярного гребеня 

Зменшення відстані між фронтальними зубами при максимальному 

відкриванні рота 

Крововилив в тканини верхнього присінку повздовж всього зубного ряду 

Крововилив в тканини верхнього присінку в межах премолярів та молярів 

Крововилив  у верхню ділянку крилонижньощелепної складки, м’яке 

піднебіння 

Зміщення м’якого піднебіння назад 

Тупий звук при перкусії верхніх зубів 

Відкритий прикус 

При перевірці симптому рухливості уламків – синхронна рухливість в 

лобно-носовій, лобно-вилицевій ділянці та в  зоні вилицевої дуги 

При перевірці симптому рухливості уламків – синхронна рухливість в 

лобно-носовій, вилице-верхньощелепній ділянці та в  зоні вилице-

альвеолярного гребеня 

 

При перевірці симптому рухливості уламків – синхронна рухливість вище 

верхнього склепінні присінку вдовж всіх зубів і в ділянці вилице-

альвеолярного гребеня 

Вкорочення середньої третини обличчя при проведенні симптому 

навантаження 

Можлива ринорея 

Можлива косоокість до центру 

Можлива косоокість на зовні 

Можливі рентгенологічні ознаки перелому турецького сідла 

На рентгенограмі – лінія перелому в ділянці лобно-верхньощелепного 

шва, лобно-вилицевого шва, великого крила клиноподібної кістки,  

вилицевої дуги 

На рентгенограмі – лінія перелому в ділянці лобно-верхньощелепного 

шва, підочного краю та дна очниці, вилице-альвеолярного гребеня, 

зниження прозорості верхньощелепної пазухи 

На рентгенограмі – лінія перелому в ділянці стінок грушоподібного 

отвору та вилице-альвеолярного гребеня, зниження прозорості 

верхньощелепної пазухи 

   

 

 



Завдання 4. Вказати особливості зміщення уламків при різних типах переломів нижньої 

щелепи:  

 

1. Серединний перелом: 

 

 

 

2. Бічний перелом: 

 

 

 

3. Перелом в ділянці кута: 

 

 

 

4. Перелом на рівні гілки: 

 

 

 

5. Перелом шийки суглобового паростку: 

 

 

 

6. Двосторонній перелом тіла: 

 

 

7. Двосторонній перелом гілок:  

 

 

 

8. Двосторонній перелом в ділянці шийок: 

 

 

 

Завдання 5: Вкажіть основні риси вогнепальних переломів щелеп:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Тестові завдання  

 

Оберіть одну вірну відповідь: 

 

1. Хворий 52 років, звернувся в щелепно-лицевий стаціонар зі скаргами на болі в ділянці 

нижньої щелепи ліворуч, кровотечу, порушення жування. В анамнезі – травма нижньої 

щелепи на рівні іклів (ліворуч). Об-но: припухлість на місці травми, утруднене 

відкривання роту. Яке додаткове обстеження є необхідним для встановлення кінцевого 

діагнозу?  

A   Електроодонтодіагностика 

B   Реопародонтографія 



C   Рентгенологічне обстеження 

D   Електроміографічне обстеження 

E   Проба Писарєва-Шиллера. 

 

2. При двосторонньому переломі тіла нижньої щелепи бокові відламки зміщуються:   

A  Назад  і вверх 

B   Назад і вниз 

C   Вперед і вниз 

D   Вперед і вверх 

E    Вверх і до середини.  

 

3. При двосторонньому переломі тіла нижньої щелепи серединний відламок ширший з 

губної сторони зміщується: 

A  Назад  і вверх 

B   Назад і вниз 

C   Вперед і вниз 

D   Вперед і вверх 

E   До середини.  

 

4. До щелепно-лицевого стаціонару каретою швидкої допомоги було доправлено 

постраждалого з травмою голови. При обстеженні встановлено діагноз –   перелом 

нижньої щелепи в ділянці кута зліва. Лінія перелому проходить по переду прикріплення 

жувального м’язу. Який вид зміщення уламків? 

A  Довгий відламок – вверх, вперед, всередину; короткий – вниз та назад.  

B  Довгий відламок – вниз, назад; короткий – вверх, вперед, всередину. 

C  Довгий відламок – вниз та в перед; короткий – вверх та назад  

D  Довгий та короткий відламки – вниз та всередину  

E   Уламки не зміщуються. 

 

5. Вкажіть точки прикріплення жувального м’яза. 

А  Нерухома точка – скронева кістка, частково вилицева, тіменна, та лобна. 

     Рухома точка – вінцевий відросток та вирізка нижньої щелепи. 

В  Нерухома точка – клиноподібна кістка. 

     Рухома точка – суглобова капсула, диск, СНЩС та шийка нижньої щелепи. 

С  Нерухома точка – клиноподібна та піднебінна кістки 

     Рухома точка – внутрішня поверхня тіла, кута та гілки нижньої щелепи. 

D  Нерухома точка – вилична кістка 

     Рухома точка – зовнішня поверхня тіла, кута та гілки нижньої щелепи 

Е  Нерухома точка – вилична кістка. 

     Рухома точка – шкіра обличчя. 

 

 

Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 

 

 

 



Тема №3. Стоматологія надзвичайних станів. Види та об’єм 

ортопедичної стоматологічної допомоги при ураженні щелепно-лицевої 

ділянки. 

 

Студент повинен знати: (α ІІ)   

1. Організаційну структуру надання стоматологічної допомоги при 

катастрофах в ЗС України 

2. Основні принципи етапного лікування поранених 

3. Обсяг ортопедичної допомоги на етапах лікування 

4. Класифікацію надзвичайних ситуацій, їх характеристику. 

 

Студент повинен вміти: (α ІІІ ) 

Правильно  і  в повному обсязі надати ортопедичну допомогу в 

залежності від етапу евакуації. 

 

Основні терміни та поняття теми 

При класифікації надзвичайних ситуацій їх поділяють на часні, об’єктові, 

місцеві, регіональні, глобальні, в тому числі: 

1. Промислові з вивільненням енергії – механічної, хімічної, термічної, 

радіаційної. 

2. Транспортні – автомобільні, залізодорожні, авіаційні, на воді. 

3. Стихійні: 

а) метеорологічні – бурі, морози, жара, засуха; 

б) топологічні – наводнення, селі, оповзні, урагани, тайфуни; 

в) тектонічні – землетруси, виверження вулканів. 

4. Соціальні і специфічні – війни, епідемії, тероризм, екологічні 

(пересихання річок і  

    озер, глобальні зміни клімату). 

 

В залежності від числа потерпівши виділяють слідуючі категорії 

надзвичайних ситуацій:   

а) малі – потерпілих 25-100 чоловік, потребують госпіталізації 10-15 чоловік; 

б) середні – 101-1000 чоловік і госпіталізація 51-250 чол.; 

в) великі – 1000 і більше, госпіталізація більше 250 чол. 

Основні принципи етапного лікування 



 

1. Єдиний погляд на етіологію і патогенез. 

2. Приємственність медичної допомоги. 

3. Евакуація за призначенням. 

4. Перша медична допомога надається на місці отримання ушкодження 

(районі лиха) у виді самодопомоги і взаємодопомоги, а також 

рятувальними, фельдшерськими і лікарськими бригадами із складу 

швидкої медичної допомоги і потребують швидких дій медичних 

підрозділів. Слід відмітити, що незалежно від катастрофи і її виду 

кожному постраждалому перша медична допомога повинна бути надана 

негайно або в найближчі 30 хв., так як всі заходи допомоги направлені 

на збереження життя постраждалого попередження розвитку 

ускладнень. 

5. Об’єм допомоги: тимчасова зупинка кровотечі, накладання асептичної 

пов’язки, введення знеболюючих засобів, противошокові міроприємства 

(спокій, втамування спраги), усунення  асфіксії, підготовка до евакуації. 

6. 2. Перша лікарська медична допомога в районі надзвичайної ситуації 

надається бригадами швидкої медичної допомоги, лікарсько-

сестринськими бригадами, бригадами екстреної медичної допомоги та 

іншими, які висуваються  після  їх виклику в районі лиха. 

7.    Об’єм допомоги: остаточна зупинка зовнішньої кровотечі (тампонада, 

прошивання тканин, перев’язка судин), противошокові міроприємства 

(зігрівання, введення знеболюючих засобів, переливання крові та 

кровозамінників), виправлення і заміна раніше накладених пов’язок, 

боротьба  з асфіксією (трахеотомія, закриття відкритого пневмотораксу, 

киснева терапія), введення вивороток і препаратів, антибіотиків 

широкого спектру дії, евакуація в спеціалізовані заклади. 

8. 3. Кваліфікована і спеціалізована медична допомога і лікування 

постраждалих в надзвичайних ситуаціях проводиться в лікувальних 

закладах, які розвернулися в польових умовах або  в медичних 

стаціонарах. Кваліфікована і спеціалізована медична допомога на 

практиці взаємопов’язані та між ними важко провести чітку грань.        

9. Об’єм допомоги і лікування:  надання допомоги по життєвим 

показникам (асфіксія, кровотеча, шок – в повному обсязі), тимчасове та 

постійне закріплення відломків щелеп лігатурним зв’язуванням, 

шинами Тігерштедта, Васильєва, апаратом Збаржа. Виготовлення 

формуючих і фіксуючих апаратів, необхідних для  проведення 

пластичних і відновних операцій, виготовлення зубних протезів, 

вправляючих і заміщаючи складно-щелепних апаратів. 

 

Література: 

Основна: 



1. Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. Киев, 

1994. 

2. Рузін Г.П., Голік В.П., Демяник С.Г., Рибаков О.В. Стоматологія 

надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології. Вінниця. 2008. 

3. Ищенко П.В., Клемин В.А., Кома лов Р.К. Краткое руководство по военной 

ортопедической Стоматологи. М. ООО «Медицинское информационное 

агентство». 2011. 

4. Клемин В.А. Ортопедическая стоматология. Учебное пособие. ВСИ 

«Медицина», 2010. 

Додаткова: 

1. Левитов А.Н., Рубаненко В.В., Король М.Д. Челюстно-лицевая ортопедия: 

курс лекций. Полтава. 1995. 

2. Варава Г.М., Стрелковский К.М. Техніка виготовлення щелепно-лицевих 

протезів. К.1992. 

3. Неотложная помощь в стоматологии / Клемин В.А., Павленко А.В., 

Арендарюк В.Н. и др./  Донецк. Издатель Заславский А.Ю. 2011.    

 

 Питання для контролю підготовки до заняття 

7. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

8.  Організація стоматологічної допомоги при надзвичайних ситуаціях. 

9.  Поняття про о’бєм першої, кваліфікованої та спеціалізованої лікарської 

допомоги.  

10.  Основні принципи етапного лікування постраждалих. 

11.  Обсяг ортопедичної допомоги при ураженні щелепно-лицевої ділянки. 

12.  Лікувально-евакуаційне забезпечення і види медичної допомоги 

постраждалим в надзвичайних ситуаціях. 

Теми для реферату 

1.Клініка та ліуквальні заходи при анафілактичному шоці. Алгоритм надання 

невідкладної допомоги. 

2. Клініка та ліуквальні заходи при гіпертонічному кризі. Алгоритм надання 

невідкладної допомоги. 

3. Клініка та ліуквальні заходи при непритомності. Алгоритм надання 

невідкладної допомоги. 

4. Клініка та ліуквальні заходи при інфаркті міокарда. Алгоритм надання 

невідкладної допомоги. 



5. Клініка та ліуквальні заходи при стенокардії. Алгоритм надання 

невідкладної допомоги. 

6. Клініка та ліуквальні заходи при набряку Квінке. Алгоритм надання 

невідкладної допомоги. 

7. Клініка та ліуквальні заходи при колапсі. Алгоритм надання  невідкладної 

допомоги. 

 

Завдання для самостійної роботи (потрібно відповісти письмово) 

 

Завдання 1.  

Заповніть таблицю: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                       

 

Завдання 2.  Описати передвісники непритомності: 

 

№ 

пп 

Передвісники непритомності 

  1  

Лікувальні заходи при 

анафілактичному шоці 

Клініка Невідкладна допомога 

  

 

 

 

 

  



  2  

  4  

  5  

  6  

7  

 

Завдання 3                   Заповніть схему: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4.  Описати класифікацію надзвичайних ситуацій 

№ 

пп 

Надзвичайні ситуації 

  1  

  2  

  4  

  5  

  6  

7  

 

 Завдання 5. Описати алгоритм надання невідкладної медичної допомоги 

при набряку Квінке. 

 Невідкладна допомога 
  1  

  2  

Об’єктивні ознаки шокових станів 

Групи серцево-судинного ризику 

Анафілактичний шок Колапс 

  



  3  

  4  

  5  

 

Тестові запитання 

       1.Який вид медичної допомоги надається безпосередньо на місці 

катастрофи? 

A      Перша лікарська медична допомога; 

B      Перша медична допомога; 

C      Долікарська медична допомога; 

D      Спеціалізована медична допомога; 

E      Кваліфікована медична допомога. 

         2.  Під час препарування зубів для виготовлення штучних коронок у 

пацієнта виникла слабкість, запаморочення, холодний піт, бліде «мармурове» 

забарвлення шкіри, поверхневе дихання, тахікардія, нітєвидний пульс. Для 

якого стану характерні наведені симптоми? 

А     Гіпертонічний криз; 

B     Cтенокардія; 

C     Колапс; 

D     Інфаркт міокарда; 

E     Набряк Квінке. 

          3. При огляді постраждалого на місці катастрофи виявили набряк і 

гематоми в області нижньої щелепи з обох боків. Щелепа при пальпації 

рухлива. Розрив слизової оболонки порожнини рота в області 44, 43 і 34, 35 

зубів. Прикус порушено. Який тип асфіксії може розвинутися у даного 

хворого ? 

A      Аспіраційний; 

B      Клапанний; 

C      Обтураційний; 

D      Дислокацыйний; 

E      Стенотичний. 

         4. Ким може бути надана перша лыкарська медична допомога в районы 

катастрофи? 

A       Фельдшером; 

B       Бригадами швидкої та екстреної медичної допомоги; 

C       Лікарем-стоматологом; 

D       Лікарем-хірургом; 

E       Терапевтом. 

        5. Під час препарування зубів для виготовлення штучних коронок у 

пацієнта з’явилися болі стискуючого, давлючого характеру в області серця, 

які іррадіюють в плече, лопатку, руку. 



Відчуття  «страху смерті», холодний піт, тахікардія. Пігулка нітрогліцерину 

облегшення не дає. Для якого стану характерні наведені симптоми? 

A    Гіпертонічний криз; 

B        Стенокардія; 

C        Колапс; 

D        Інфаркт міокарда; 

E        Набряк Квінке. 

 

 
Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 

 

Тема №4. Загальна характеристика щелепно-лицевих апаратів та їх 

класифікація.  Транспортні   шини.  
 

 

Студент повинен знати: (α ІІ) 

1.Анатомію голови та шиї (кісткову та м’язеву системи, інервацію, судини 

щелепнолицевої ділянки, слюнні залози). 

2. Фізіологія роботи м’язів щелепнолицевої ділянки.  

3.Поняття про патоло-гічне вогнище.  

4.Рентгенологічні особливості черепа та  шиї. Рентгенологічні ознаки переломів, зміщень 

уламків. 

5.Симптоми  порушень свідомості, загальномозкових порушень, порушення чутливості 

поверхні шкіри обличчя, слизової порожнини роту та методи  їх виявлення. 

6.Фізико-механічні властивості матеріалів, що використовуються для виготовлення 

знімних пластмасових шин. 

7.Організація  надання ортопедичної допомоги пораненим в щелепно-лицеву ділянку на 

етапах медичної евакуації.Комплектно-табельне оснащення. 

 

Студент повинен уміти: (α ІІІ ) 

1. Визначити характер і локалізацію травми щелепно-лицевої ділянки, виявити ознаки 

перелому, а  також супутніх  ускладнень.Поставити   діагноз,   уміти   здійснити 

репозицію   уламків   ручним   способом. Визначити оптимальну ортопедичну 

конструкцію знімної пластмасової шини. 

2. Визначити прояви порушень узгодженого синергізму роботи жувальних м’язів 

3.Виявити ознаки вогнища запалення. 

4.Визначити правильний вид укладки при рентгенологічному дослідженні черепа та 

щелеп.  

Здійснити аналіз рентгенограм та встановити рентгенологічний діагноз. 

5. Виявити  та  проаналізувати  ознаки  порушень свідомості, ступінь виразності 

загальномозкових порушень, порушення чутливості   поверхні   шкіри   обличчя, слизової 

порожнини роту. 

6.Використовувати пластмаси та інші допоміжні матеріали  для виготовлення простих 

знімних  пластмасових шин. 



7.Застосовувати матеріали, інструменти та обладнання комплектів табельного оснащення 

для виготовлення простих знімних пластмасових шин.  

 

Основні терміни і поняття теми:Апарати: репонуючі, фіксуючі, направляючі, формуючі, 

заміщуючі, комбіновані, профілактичні. 

 

Рекомендована література:  

1. Зубопротезнеа техніка / За ред. А.І.Бетельмана. –К.: Вища шк., 1970, - 480с.  

2. Копейкин В.Н., Демнер Л.М. Зубопротезная техника. –М.: Медицина, 1985. – С.321-322.   
3. Котляр А.А. Щелепно-лицьова ортопедія і протезування // Зубопротезна техніка /За 

ред. А.І.Бетельмана. –К.: Вища шк., 1979. –С.440-450.   
4. Рожко М.М., Неспрядько В.П.. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс,  2003.   
5. Варава Г.М., Стрелковський К.М. Техніка виготовлення щелепно-

лицевих протезів. Київ, Вища школа, 1992.   
6. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология, 1984, с.514.  

7. Бетельман А.И. Ортопедическая стоматология. 1965.  

8. Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. М., 1965.  
 
9. Евдокимов А.И. Руководство по ортопедической стоматологии, 1974, с. 504.  

10. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника, М., 1967, с.379-386.  

11. Бетельман А.І. Зубопротезна техніка, К., 1970, с.440-442.  

12. Александров Н.М., Аржанцев П.З. Травмы челюстно-лицевой области. М., 1986, с.378-

386.   
13. Бернадский Ю.Й. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. 
Витебск, 1998.   
14. Тимофеев А.О. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии. Киев, 1986.   
15. Кабаков В.Д., Лукьяненко В.И., Аржанцев П.З. Учебное пособие по военной челюстно-
лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стоматологии. М., Медицина, 1980.  
 

Питання для контролю теоретичної підготовки: 

1. Загальна характеристика щелепно-лицевих апаратів. 

2.  Класифікація щелепно-лицевих апаратів. 

3.  Транспортні шини, показання до застосування. 

4.   Конструктивні особливості шин в залежності від перелому щелепи та топографіїї лінії 

перелому. 

5.  Основні недоліки шин. 

6.  Механізм дії шин, обов’язкові умови для фіксації шин. 

Тема реферату (презентації, доповіді):  

“Призначення та особливості застосування репонуючих апаратів ”,“Призначення та 

особливості застосування направляючих апаратів ” 

 

 

 

 

 



 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Завдання 1. 

Визначить і назвать пов’язку, описать описать прияких травмах її найбільш доцільно 

застосовувать.  

 

 

 

 

Завдання 2. 

Визначить і назвать пов’язку, описать описать прияких травмах її найбільш доцільно 

застосовувать. 

 

 

 



 

Завдання 3. 

Визначить і назвать пов’язку, описать описать при яких травмах її найбільш доцільно 

застосовувать. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. 

Визначить і назвать ортопедичний апарат, описать при яких травмах його найбільш 

доцільно застосовувать. 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5. 

Визначить і назвать ортопедичний апарат, описать при яких травмах його найбільш 

доцільно застосовувать. 



 

 

Тестові завдання  

 
1. У хворого С. 67 років діагностовано перелом беззубої нижньої щелепи без зсуву 

відломків. Хворий користується повним знімним протезом. Який вид іммобілізації 
раціональний у цьому випадку?   
A. Підборідна праща з головною 
шапочкою B. Підборідна праща   
C.Достатня наявність знімного 
протеза  
D. Міжщелепне зв'язування   
E. Не потрібна іммобілізація  

 
2. До транспортних шин не 

відносять A. Пов'язка Померанцевої-
Урбанської  

B. Підборідна пращевидна пов'язка 

C. Дощечка Лімберга  

D. Стрічкова шина Васильєва  

E. Пов'язка вуздечка  

 
3. Для транспортної іммобілізації при вогнепальному пораненні в ділянку нижньої 

щелепи використали пращеподібну пов'язку по Ентіну. З яких елементів складається ця 
пов'язка?  
A. Головної шапочки, дротяної сітки, дощечки   
B. Стандартної ложки на верхню щелепу, дротяних позаротових відростків, підборідної 
пов'язки   
C. Головної пов'язки, шини-дуги, з’єднувальних стрижнів  

D. Відрізка шини Крамера, ватно-марлевої подушечки, підборідної пращі  

 
4. У хворого Н. у результаті травми на виробництві перелом нижньої й рясна 

кровотеча з ушкодженої слизуватої оболонки порожнини рота й періодичною втратою 
свідомості. Для транспортної іммобілізації був обраний метод лігатурного зв'язування 
зубів. Які ускладнення можуть виникнути при використанні цього методу?   
A. Вихитування зубів обмежуюче місце перелому  

B. Вихитування зубів антагоністів  

C. Обтураційна асфіксія  



D. Накушування язика  

E. Травма слизової щік лігатурами  

 
5. При транспортної імобілізації використалися стандартні транспортні шини 

промислового виготовлення. Які шини не є такими?   
A. Підборідна пращоподібна пов’язка 

B. Шина ложка Лімберга  

C. Дощечка Лімберга  

D. Шина Васильєва  

E. Шина Збаржа з головною пов'язкою  

Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 

Тема №5. Лігатурне зв’язування зубів,  показання,  протипоказання. 

Можливі помилки та ускладнення. 

 
Студент повинен знати: (α ІІ) 

1. Анатомію голови та шиї (кісткову та м’язеву системи, інервацію, судини щелепно-

лицевої ділянки, слюнні залози) 

2. Фізіологію роботи м’язів щелепно-лицевої ділянки 

3. Поняття про патологічне вогнище 

4. Рентгенологічні особливості черепа та шиї. Рентгенологічні ознаки переломів, 

зміщень уламків 

5. Симптоми порушень свідомості, загально-мозкових порушень, порушення чутли-

вості поверхні шкіри обличчя, слизової порожнини роту та методи  їх виявлення 

6. Фізико-механічні властивості матеріалів, що використовуються для виготовлення 

лігатурних шин. 

7. Організацію надання ортопедичної допомоги пораненим в щелепно-лицеву ділянку 

на етапах медичної евакуації.  

8. Комплектно-табельне оснащення 

 

Студент повинен вміти: (α  ІІІ ) 

1. Визначити характер і локалізацію травми щелепно-лицевої ділянки, виявити ознаки 

перелому, а також супутніх ускладнень.  

2. Поставити діагноз.  



3. Уміти здійснити репозицію уламків ручним способом.  

4. Визначити оптимальну ортопедичну конструкцію шини. 

5. Визначити прояви порушень узгодженого синергізму роботи жувальних м’язів. 

6. Виявити ознаки вогнища запалення. 

7. Визначити правильний вид укладки при рентгенологічному дослідженні черепа та 

щелеп.  

8. Здійснити аналіз рентгенограм та встановити рентгенологічний діагноз. 

9. Виявити та проаналізувати ознаки порушень свідомості, ступінь виразності 

загальномозкових порушень, порушення чутливості поверхні шкіри обличчя, 

слизової порожнини роту. 

10. Використовувати основні та  допоміжні матеріали  для здійснення лігатурного 

зв'язування зубів. 

11. Застосовувати матеріали,  інструменти та обладнання комплектів табельного 

оснащення для здійснення лігатурного зв'язування зубів. 

Основні терміни і поняття теми: 

 лігатурне зв'язування зубів, зв'язування за Айві, Вільгою, Гейкіним, лігатурний дріт, 

одно- та двохщелепне зв'язування. 

 

Рекомендована література 

1. Варава Г.М., Стрелковський К.М. Техніка виготовлення щелепно-лицевих протезів.  

Київ, Вища школа, 1992. 

2. Александров Н.М., Аржанцев П.З. Травмы челюстно-лицевой области. М., 1986, с.378-

386. 

3. Тимофеев А.О. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии. Киев, 1986. 

4. Рузін Г.П., Голік В.П., Дем'яник С.Г., Рибалов О.В. «Стоматологія надзвичайних 

ситуацій» «Нова книга», 2008 

 

Питання для контролю теоретичної підготовки: 

 

 

1. Показання до проведення лігатурного зв'язування зубів. 

2. Протипоказання до проведення лігатурного зв'язування зубів. 

3. Лігатурне зв'язування зубів за допомогою металевої лігатури (дрота): за Лімбергом, 

за Айві. 



4. Лігатурне зв'язування зубів за допомогою металевої лігатури (дрота) за Вільгою та 

Гейкіним. 

5. Помилки та ускладнення при проведенні лігатурного зв'язування зубів. 

Тема реферату (презентації, доповіді): «Показання та протипоказання до лігатурного 

зв'язування зубів. Методики». 

Завдання для самостійної роботи 

 

Завдання 1. 

Показання та протипоказання до проведення лігатурного зв’язування зубів. 

Показання Протипоказання 

  

 

 

Завдання 2. 

Яке лігатурне зв'язування зубів зображено на малюнку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 3. 

Опишіть алгоритм лігатурного зв'язування зубів за Айві: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 4. 

Опишіть помилки та ускладнення при проведенні лігатурного зв'язування зубів: 

 

1…………………………………………………………………………………. 

 

2…………………………………………………………………………………. 

 

3…………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………. 

 

5…………………………………………………………………………………. 

 

6…………………………………………………………………………………. 

 

7…………………………………………………………………………………. 

 

 

Завдання 5. 

Намалюйте і опишіть лінії переломів верхньої щелепи: 

 
 



 

1………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

2…………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………. 

 

3………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Тести для самоконтролю 

 

1. До транспортних шин не відносять: 

A. Пов'язка Померанцевої-Урбанської 

B. Підборідна пращевидна пов'язка 

C. Дощечка Лімберга 

D. Стрічкова шина Васильєва 

E. Стандартна верхньощелепна металева шина-ложка 

з позаротовими стержнями А.АЛімберга 

 

2. У хворого В. 35 років діагностований вогнепальний перелом нижньої щелепи. 

Зуби які граничать із місцем перелому стійкі, антагоністи присутні, стійкі. Для 

транспортної  іммобілізації використається лігатурне зв'язування за Гейкіним. Для  

міжщелепної  фіксації використовується гумова тяга. Як саме фіксуються кінці гумової 

тяги? 

A.За зуби антагоністи 

B.За дріт єднальні сусідні зуби на щелепі 

C.За ґудзики на кінцях лігатур 

D.За шину-скобу 

E.За металеву дробинку на кінцях лігатур 

 

3. Хворий Н.64 роки одержав перелом нижньої щелепи. Для транспортування 

хворого зроблене лігатурне зв'язування зубів і міжщелепна  тяга для запобігання зсуву 

відломків. Який матеріал використається для накладення міжщелепної тяги? 

A. Сталевий дріт 

B. Швидкотвердіюча пластмаса 

C. Бронзоалюмініевий дріт 

D. Гумова тяга  

E. Шина Васильєва 

 

4. У хворого Ж. 30 років у результаті поранення діагностирований множинний 

оскольчатий перелом нижньої  щелепи й зубів. Була зроблена іммобілізація лігатурним 

зв'язуванням без огляду порожнини рота. На етапі евакуації відбулася аспіраційна асфіксія. 

Яка допущена помилка? 

A. Не зроблена міжщелепна іммобілізація 

B. Не зроблена ревізія порожнини рота 

C. Не зроблене знеболювання 

D. Не накладена пращевидна пов'язка 

E. Іммобілізація на строк більше 4 днів 

 

5.  У хворого 24 років, пораненого у наслідок ДТП  діагностовано перелом н/щ з 



дефектом кістки в ділянці підборіддя більше 2 см. Який метод фіксації фрагментів н/щ 

показаний ? 

А. Фіксація відламків апаратом Рудько 

В. Шини Тігерштедта 

С. Міжщелепне лігатурне скріплення за Айві 

D. Шину Гунинга-Порта 

Е. Прямий остеосинтез. 

 
Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 

 

Тема №6.  Лікування переломів щелеп без зміщення відламків за 

допомогою гнутих  дротяних  шин. Помилки при шинуванні. 
 

Студент повинен знати (α ІІ): 

1. Анатомію голови та шиї (кісткову та м’язеву системи, інервацію, судини щелепно-

лицевої ділянки, слюнні залози) 

2. Фізіологію роботи м’язів щелепно-лицевої ділянки 

3. Поняття про патологічне вогнище 

4. Рентгенологічні особливості черепа та шиї. Рентгенологічні ознаки переломів, 

зміщень уламків 

5. Симптоми порушень свідомості, загально-мозкових порушень, порушення чутли-

вості поверхні шкіри обличчя, слизової порожнини роту та методи  їх виявлення 

6. Фізико-механічні властивості матеріалів, що використовуються для виготовлення 

гнутих дротяних шин. 

7. Організацію надання ортопедичної допомоги пораненим в щелепно-лицеву ділянку 

на етапах медичної евакуації.  

8. Комплектно-табельне оснащення 

 

Студент повинен вміти (α ІІІ): 

1. Визначити характер і локалізацію травми щелепно-лицевої ділянки, виявити ознаки 

перелому, а також супутніх ускладнень.  

2. Поставити діагноз.  

3. Уміти здійснити репозицію уламків ручним способом.  

4. Визначити оптимальну ортопедичну конструкцію шини. 



5. Визначити прояви порушень узгодженого синергізму роботи жувальних м’язів. 

6. Виявити ознаки вогнища запалення. 

7. Визначити правильний вид укладки при рентгенологічному дослідженні черепа та 

щелеп.  

8. Здійснити аналіз рентгенограм та встановити рентгенологічний діагноз. 

9. Виявити та проаналізувати ознаки порушень свідомості, ступінь виразності 

загальномозкових порушень, порушення чутливості поверхні шкіри обличчя, 

слизової порожнини роту. 

10. Використовувати основні та  допоміжні матеріали  для здійснення тимчасового 

шинування зубів. 

11. Застосовувати матеріали,  інструменти та обладнання комплектів табельного 

оснащення для виготовлення гнутих дротяних шин. 

 

Основні терміни і поняття теми: Шина Тігерштедта, гнуті дротяні шини, шини з 

зачемними петлями, двохщелепне шинування. 

 

Рекомендована література 

1. Бетельман А.И. Ортопедическая стоматология. М., 1965. 

2. Гаврилов Е.И., Оксман И.М. Ортопедическая стоматология, М.,     1975. 

3. Кабаков В.Д. и др. Учебное пособие по военной челюстно-лицевой хирургии, 

терапевтической и ортопедической стоматологии. М., Медицина, 1980. 

4. Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. 1986. 

5. Кабаков В.Д. Переломы челюстей. 1981. 

6. Оксман И.М. Челюстно-лицевая ортопедия. 

7. Мажудов М.М., Драповский Г.Е. Применение проволочных шин в комплексном 

лечении переломов челюстей. Т., 1985. 

8. Дмитриева В.С. Переломы нижней челюсти и их лечение. Учебное пособие. 1984. 

9. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии. М., Медицина. 1993. 

10. Варава Г.М., Стрелковский К.М. Техніка виготовлення щелепно-лицьових протезів. 

Київ,  1992. 

 

Питання для контролю теоретичної підготовки: 

1. Індивідуальні дротяні шини не лабораторного виготовлення: Тігерштедта, Збаржа, 

Ентеліса. 

2. Види гнутих  дротяних шин за С.С.Тігерштедтом. 

3. Методика закріплення гнутої шини у порожнині рота у пацієнта при виникненні 

переломів щелеп без зміщення уламків. 



4. Помилки, що виникають при порушенні правил виготовлення та закріплення 

гнучких шин на опорних зубах. 

5. Ускладнення, що виникають при лікуванні переломів щелеп без зміщення уламків 

за допомогою гнутих дротяних шин. 

 

Тема реферату (презентації, доповіді): «Класифікація переломів щелеп», «Класифікація 

шин, конструкції гнутих дротяних шин». 

 

Завдання для самостійної роботи (потрібно відповісти письмово) 

Завдання 1. 

Перелічіть переломи нижньої щелепи за Ентіним: 

1.......................................... 

2.......................................... 

3.......................................... 

4.......................................... 

 

Завдання 2. 

Які види гнутих дротяних шин ви знаєте? 

1............................................................ 

2............................................................ 

3............................................................ 

4............................................................ 

5............................................................ 

 

Завдання 3. 

Опишіть будову нижньої щелепи: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Завдання 4. 

Намалюйте і вкажіть найбільш типові лінії переломів нижньої щелепи: 



 
 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

Завдання 5. 

Яка шина зображена на малюнку? Вкажіть складові частини: 

 

 

Тести для самоконтролю 

1. Хворому П. виготовили гладку шину-скобу для імобілізації відламків нижньої щелепи. 

Яку лігатуру (дріт) використовують для закріплення шини на зубах? 

A. Бронзово-алюмінієву 

B. Алюмінієву 



C. Мідну 

D. Стальну 

E. Срібну 

 

 2. Хворому Ю. необхідно закріпити шину  з зачіпними гачками на зубах нижньої 

щелепи. Якої товщини необхідно взяти бронзово-алюмінієвий дріт? 

A. 1,0 мм 

B. 0,1 мм 

C. 0,4 мм  

D. 1,5 мм 

E. 2,0 мм 

 

3. Хворому А., виготовили гладку шину-скобу для закріплення відламків нижньої 

щелепи. Якої довжини необхідно взяти лігатуру для фіксації шини? 

A. до 10 мм 

B. 2-3 мм 

C. 3-4 мм 

D. 5-6 мм 

E. 7-8 мм  

 

 4. Хворому З., виготовлено шину з опорними петлями для утримання тампона після 

операції на твердому піднебінні. На якій поверхні зубного ряду верхньої щелепи фіксується 

дана шина? 

A. Вестибулярна поверхня 

B. Піднебінна поверхня  

C. Язична поверхня 

D. Щічна поверхня 

E. На жувальній поверхні 

 

 5. Хворому Д., з переломом нижньої щелепи у фронтальній ділянці з інтактними 

зубами була накладена гладенька шина-скоба. Де вона повинна розташовуватися?  

A. Під екватором зубів 

B. Над екватором зубів 

C. На рівні екватора зубів 

D. Ближче до ріжучого краю 

E. Ближче до шийки зубів 

 
Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 



                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

Тема №7. Об’єм спеціалізованої ортопедичної допомоги пацієнтам з 

переломами щелеп. Шини лабораторного виготовлення (шини Вебера,  

Ванкевич, Лімберга, Гунінга-Порта). 

 
Студент повинен знати: (α ІІ)  

1. Обсяг і види спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги пацієнтам з 

щелепно-лицьовими пораненнями. 

2. Показання до застосування, конструкції знімних шин, клінічні та лабораторні етапи 

виготовлення шин Вебера, Ванкевич, Лімберга, Гунінга-Порта. 

3. Особливості конструювання знімних шин залежно від характеру і локалізації перелому, 

наявності зубів на уламках і їх стану, а також супутніх ускладнень. 

4. Основні лікувальні заходи, необхідні для ліквідації ускладнень. 

 

Студент повинен уміти: (α ІІІ ) 

 

Надавати спеціалізовану стоматологічну ортопедичну допомогу пацієнтам з щелепно-

лицьовими пораненнями з використанням шин Вебера, Ванкевич, Лімберга, Гунінга - 

Порта. 

 Основні поняття теми  

1. Студент повинен вивчити і знати класифікацію надзвичайних ситуацій, їх категорії, види 

медичної допомоги постраждалим та основні принципи етапного лікування. 

2. Клініко-лабораторні етапи виготовлення та принципи застосування шин Вебера, 

Ванкевич, Лімберга, Гунінга - Порта. 

 

 

 Рекомендована література 
 

1. Бетельман А.И. Ортопедическая стоматология. М. Медицина, 1965 г. 

2. Гаврилов В.М, Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. М. Медицина, 

1984 г. 

3.Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. Киев. "Вища школа". 1986. 

с.40-46. 

4. М.М. Рожко, В.П.Неспрядько. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга 

плюс, 2003 

5.Щербаков А.С.,  Гаврилов Е.И. , Трезубов В.Н.. Жулев Е.Н. 

Ортопедическая стоматология. ИКФ "Фолиант". Санкт-Петербург. 1997. с. 

44-52. 379-380. 

 

Питання для контролю теоретичної підготовки: 

 



1. Обсяг і види спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги 

пацієнтам з щелепно-лицьовими пораненнями. 

2. Показання до застосування, конструкції знімних шин, клінічні та лабораторні 

етапи виготовлення шини Вебера, Ванкевич, Лімберга, Гунінга-Порта. 

3. Показання до застосування, конструкції знімних шин, клінічні та лабораторні 

етапи виготовлення шини Ванкевич. 

4. Показання до застосування, конструкції знімних шин, клінічні та лабораторні 

етапи виготовлення шини Лімберга. 

5. Показання до застосування, конструкції знімних шин, клінічні та лабораторні 

етапи виготовлення шини Гунінга-Порта. 

6. Особливості конструювання знімних шин залежно від характеру і локалізації 

перелому, наявності зубів на уламках і їх стану, а також супутніх ускладнень. 

 

Теми для реферату 

1. Сучасний погляд на обсяг і види спеціалізованої стоматологічної 

ортопедичної допомоги пацієнтам з щелепно-лицьовими пораненнями. 

2. Особливості конструювання знімних шин залежно від характеру і 

локалізації перелому, наявності зубів на уламках і їх стану, а також супутніх 

ускладнень. 

 

 Завдання для самостійного опрацювання теми 

 

1. Схематично відобразити: 
 

Класифікація надзвичайних 

ситуацій: 

Види медичної допомоги 

постраждалим: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схематично намалювати: 

 

A. Зубоясеневі 

шини: 

  

- проста 

зубоясенева 

 шина Вебера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - шина Вебера з 

похилою 

площиною 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 - шина 

Ванкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Наясеневі 

шини: 

- шина Порта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - шина 

Лімберга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні питання для самостійного опрацювання: 

 

1. Назвати симптоми переломів щелеп зі зміщенням уламків у вертикальному 

напрямку 

2. Перерахувати клініко-лабораторні етапи виготовлення апаратів для лікування 

переломів щелеп зі зміщенням уламків в сагітальному напрямку. 

3. Назвати особливості застосування апаратів для лікування переломів щелеп зі 

зміщенням уламків в трансверзальному напрямку. 

4. Які апарати застосовуються для лікування переломів щелеп при наявності 

беззубих уламків. 

 

Тестові завдання: 
 

1. На медичний пункт полку надійшов поранений з ознаками двостороннього перелому 

нижньої щелепи. Яка основна задача першої лікарської допомоги? 

А Введення знеболюючих і серцевих засобів 



В Контроль і виправлення раніше накладених пов'язок 

С Боротьба з шоком, кровотечею, асфіксією, транспортна іммобілізація 

D Очищення порожнини рота від згустків крові, зруйнованих зубів і уламків щелеп 

Е Проведення симптоматичного лікування та догляду 

 
2. У модифікації якого автора верхньощелепний базис шини Ванкевич заміщений 

металевою дугою, як у бюгельного протеза, що робить апарат легше і зручніше, прискорює 

адаптацію, підвищує гігієнічність, не змінює смакові відчуття? 

A Лімберга 

B Бетельмана 

C Рудько 

D Степанова 

E Мбокані 

 
3. Хворий направлений в клініку з діагнозом: закритий серединний перелом нижньої щелепи в 

ділянці 41,31 зубів, без зміщення. Об'єктивно: в порожнині рота є всі зуби на верхній і нижній 

щелепах, атрофія кісткової тканини нижньої щелепи на 1/3 довжини коренів, рухливість зубів 

1-2 ступеня (пародонтит). Виберіть із запропонованих шину для лікування перелому даному 

хворому? 

А Зубоясеневу шину Вебера  

В Гладку шину-скобу. 

С Шину Ванкевич. 

D Шину Тігерштедта з зачепними петлями. 

Е  Шину Васильєва. 

 

4.Хворий Б., 55 років, поступив з двостороннім переломом нижньої щелепи. Об'єктивно: 

відсутні 34,35,36,45,46 зуби. Нижні різці рухливі (1-2 ступеня). Зсув фрагментів 

незначний.  Яку шину доцільно виготовити? 

A Гладку шину-скобу 

B Шину Ванкевич 

C Шину Тігерштедта 

D Шину Вебера 

E Шину Порта 

 

5. Хворий із повною втратою зубів на в/щ та н/щ скаржиться на біль в ділянці тіла нижньої 

щелепи справа. Об’єктвино: незначна припухлість; “симптом сходинки”, відкривання рота 

ускладнено. Рентгенологічно: правосторонній перелом нижньої щелепи в ділянці ментального 

отвору. Яку шину потрібно використати для лікування пацієнта?  

А Шина Порта. 

В Шина Катца.  

С Шина Вебера.  

D Шина Ванкевич.  

Е Шина Васільєва.  

 
Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 



Тема №8.  Етіологія, клініка та ортопедичне лікування переломів щелеп 

зі стійким зміщенням відламків. 

 
Студент повинен знати: (α ІІ)  

1. Етіологічні фактори, які призводять до розвитку стійкого зміщення відламків. 

2. Патогенез розвитку перелому зі стійким зміщенням уламків. 

3. Критерії вибору ортопедичних апаратів для лікування стійкого зміщення відламків. 

4. Основні лікувальні заходи, необхідні для ліквідації ускладнень стійкого зміщення 

відламків. 

 

Студент повинен уміти: (α ІІІ ) 

 

Клінічно діагностувати переломи зі стійким зміщенням уламків. 

 Основні поняття теми  

1. Студент повинен вивчити і знати причини зміщення відламків, яке може бути 

первинним і (вторинним) подальшим. 

2. Терміни для вивчення: скорочувальна здатність м'язу, еластичність м'язу 

3. Класифікація, функція, клініко-лабораторні етапи виготовлення та принципи 

застосування виправляючих та репонуючих апаратів. 

4.  Лікування переломів щелеп при наявності беззубих уламків. 

 Рекомендована література 

 

1. Бетельман А.И. Ортопедическая стоматология. М. Медицина, 1965 г. 

2. Гаврилов В.М, Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. М. Медицина, 1984 г. 

3.Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. Киев. "Вища школа". 1986. с.40-46. 

4. М.М. Рожко, В.П.Неспрядько. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003 

5.Щербаков А.С.,  Гаврилов Е.И. , Трезубов В.Н.. Жулев Е.Н. Ортопедическая 

стоматология. ИКФ "Фолиант". Санкт-Петербург. 1997. с. 44-52. 379-380. 

 

Питання для контролю теоретичної підготовки: 

1. Критерії вибору апарату при зміщенні уламків. 

2. Лікування переломів щелеп зі зміщенням уламків у вертикальному напрямку. 

3. Лікування переломів щелеп зі зміщенням уламків в сагітальному напрямку 

4. Лікування переломів щелеп зі зміщенням уламків в трансверзальному напрямку. 

5. Лікування переломів щелеп при наявності беззубих уламків. 

6. Організація спеціалізованої ортопедичної стоматологічної допомоги та лікування щелепно-

лицевих поранених. 

7. Тимчасові і стаціонарні (лабораторні) шини. 

8. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення шини Вебера, Ванкевич, Лімберга, Гунінга-

Порта. 

 

Тема реферату (презентації, доповіді):  



1. Застосування репонуючих апаратів механічної дії при лікуванні переломів щелеп 

зі стійким зміщенням уламків  

2. Лікування переломів щелеп зі стійким зміщенням уламків  

3. Лікування переломів щелеп зі стійким зміщенням при наявності беззубих 

уламків. 

 

 Завдання для самостійного опрацювання теми 

 

1.Схематично намалювати стаціонарну дуг Енгля. 

 

 

 

 

 

 

2.Схематично намалювати апарат Поста. 

 

 

 

 

 

 

3.Схематично намалювати апарат Бруна. 

 

 

 

 

Теоретичні питання для самостійного опрацювання: 

 

1. Назвати симптоми переломів щелеп зі зміщенням уламків у вертикальному напрямку 

2. Перерахувати клініко-лабораторні етапи виготовлення апаратів для лікування переломів 

щелеп зі зміщенням уламків в сагітальному напрямку. 

3. Назвати особливості застосування апаратів для лікування переломів щелеп зі зміщенням 

уламків в трансверзальному напрямку. 

4. Які апарати застосовуються для лікування переломів щелеп при наявності беззубих 

уламків. 

Тестові завдання: 

 

1. Призначенням діючої частини виправляючого апарату є: 

A репозиція суглобового горбка 

B подолання скорочувальної здатності жувальної і мімічної мускулатури 

C фіксація додаткових пристосувань 

D активація підборідної пращі 

E подолання сили рубця, і еластичної ретракції жувальної і мімічної мускулатури 

 

2. Скоротлива здатність м'яза - це: 

A її фізіологічна властивість, яка залежить від нервового імпульсу. 

B її підвищена рефлекторна збудливість. 

C парафункція 



D подолання сили рубця 

E характеристика стійкого зміщення уламків 

 

3. Еластична ретракція м'язи - це: 

A її фізіологічна властивість, яка залежить від нервового імпульсу. 

B її підвищена рефлекторна збудливість. 

C парафункція 

D подолання сили рубця 

E характеристика стійкого зміщення уламків 

 

4. У хворого Б., 40 років, скарги на утруднене пережовування їжі внаслідок зміщення нижньої 

щелепи після невилікуваного перелома.Об'ективно: відсутні 35,36,38,45,46 зуби.Інші зуби 

інтактні. 43,44,47,48 зуби поза контактом з верхніми боковими та з оральним відхиленням 1 

см.Укажіть оптимальний протез для нижньої щелепи. 

A Адгезивний протез 

B Суцільнолитий мостоподібний протез 

C Дуговий протез 

D Протез з подвійним зубним рядом 

E Шина Ванкевич 

 

5. Хворий Н., 50 років, скарги на неможливість пережовування їжі внаслідок зміщення нижньої 

щелепи.В анамнезі-ментальний перелом 2 місяці тому.Об'ективно: щічні горби 34,35,36,37 

зубів контактують з екваторами верхніх бічних зубів з піднебінної сторони. Рентгенологічно-

неправильне зрощення перелому нижньої щелепи.Виберіть тактику лікувальних дій. 

A Незнімне протезування суцільнолитими металопластмасовими коронками 

B Хірургічне репонування уламків 

C Виготовлення протеза з похилою площиною 

D Адгезивний протез 

E Вважати такий стан задовільним 

 

6. Еластична ретракція м'язів - це: 

A парафункція 

B її підвищена рефлекторна збудливість. 

C її фізіологічна властивість, що залежить від нервового імпульсу. 

D її фізична властивість, що залежить від внутрішніх сил м'язевого волокна. 

E характеристика стійкого зміщення уламків 

 
Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 

Тема №9. Використання ортопедичних засобів при остеопластиці та  

пластиці м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (формуючі та  

фіксуючі апарати).  

 

Студент повинен знати: (α ІІ) 

-  особливості будови і функції щелеп, жувальних м'язів, СНЩС і їх філогенезу; 



класифікацію їх захворювань.  

- клінічні та технологічні етапи виготовлення, класифікації формуючих і фіксуючих 

апаратів.  

- знати конструктивні особливості та функціональне призначення формуючих і  фіксуючих 

апаратів за авторами.  

 

Студент повинен вміти: (α ІІІ ) 

 -  вміти оцінити критерії, котрі слід враховувати при плануванні конструкції формуючих і 

фіксуючих апаратів  

- вміти оцінити і провести диференціальну діагностику станів вимагаючих проведення 

остеопластики нижньої щелепи. 

 - розвивати клінічне мислення в процесі вивчення клінічних та технологічних етапів 

виготовлення формуючих і фіксуючих апаратів  

 

Основні терміни і поняття теми: 

 Пластика м'яких тканин, формуючі апарати, пластики губи і підборіддя, дефект зубних 

рядів і кісткової тканини щелепи, пластиці губи та м’яких тканин підборіддя, апарат 

Бетельмана, дротяна шина з зачіпними петлями, апарат Шаргородського, капи з похилими 

площинами, формувальний апарат Шура, каповий апарат Курляндського з плечовими 

відростками, ковзаючий шарнір по Шредеру.  

 

Рекомендована література: 

 

1. Гаврилов Е.И. , Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология, Медицина 1984. 

2. Криштаб С.І. Ортопедична стоматологія. 1986р. 

3. Расулов М.М., Лебеденко И.Ю., Ибрагимов Т.И. Зубопротезная техника. Гриф МО 

РФ, 2005 г. 

4. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии, 2004 г. 

5. Копейкин В.Н., Демнер Л.М. Зубопротезная техника. Триада-Х, 2003 г. 

6. А. В. Вязьмитина, Т. Л. Усевич. Материаловедение в стоматологии. 

Феникс, 2002 г. 

7. Евдокимов А.И. Руководство по ортопедической стоматологии. ., 1974,  

8. Александров Н.М., Аржанцев П.З. Травмы  челюстно-лицевой  области. М., 1996, с.370-386. 

9. Бернадский Ю.Й. Основы челюстно-лицевой хирургии и  хирургической  стоматологии. 

Витебск, 1998. 

10. Тимофеев А.О. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии, Киев, 1998. 

11. Кабаков В.Д., Лукьяненко В.И., Аржанцев П.Э. Учебное пособие по военной челюстно-

лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стоматологии. М., Медицина, 1980. 

 

 

Питання для контролю підготовки до заняття: 

  

1. Використання ортопедичних засобів при остеопластиці та пластиці м’яких тканин щелепно-

лицевої ділянки. 



2.  Показання до застосування формуючих апаратів. 

3.  Показання до застосування фіксуючих шин і апаратів. Техніка їх виготовлення. 

4.  Апарати, що застосовуються при пластиці пристінкової ділянки рота. Техніка їх 

виготовлення. 

5.  Апарати Бетельмана, які застосовуються при пластиці нижньої губи і м’яких тканин 

підборіддя. Техніка виготовлення. 

6.  Апарат Шергородського. Показання до застосування. Техніка виготовлення. 

7.  Апарат Шура, показання до застосування. Техніка виготовлення.  

8.  Апарати, які застосовуються при пластиці кісток, їх призначення. Технологія виготовлення. 

  

 

Теми для реферату: 

 

1.Фіксуючі апарати при остеопластиці нижньої щелепи, показання, клініко-технологічні 

етапи виготовлення. 

2.Формуючі апарати при остеопластиці нижньої щелепи, показання, клініко-технологічні 

етапи виготовлення. 

 

 

Завдання 1. Перерахуйте показання до виготовлення:  

- фіксуючих апаратів при остеопластиці нижньої щелепи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

- Формуючих апаратів при остеопластиці нижньої щелепи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Завдання 2.  Вкажіть складові елементи апарату Шаргородського 

 

 

 
1____________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________



4____________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________ 

6____________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________ 

 

Показання до використання: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Завдання 3. З яких елементів складаеться Апарат Бетельмана, що застосовують при 

пластиці губи та м’яких тканин підборіддя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Опешіть технологічні етапи виготовлення апарата Бетельмана 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________ 

Завдання 4. Перерахуйте фіксуючі апарати при остеопластиці нижньої щелепи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 
Завдання 5. З яких складових частин складаються формуючі апарати (навести приклади 

до кожного елементу)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Тестові завдання: 

 

1) Який з формуючих апаратів доцільно застосувати при дефекті кістки, тугорухомості 

відламків нижньої щелепи і малій кількості зубів на відламках: 

А. Формуючий апарат Шура 

B. Апарат Шаргородського  

С. Каповий апарат Курляндського 

D. Апарат Бетельмана 

Е. Апарат Рудька 

 

2) Формувальна частина формуючого апарату необхідна для: 



А. Запобігання зміщення тканин при рубцюванні 

B. Створення ложе для майбутнього протеза 

C. Опори м’яких тканин 

D. Направлення рубцювання тканин 

Е. Всі відповіді вірні 

 

3)У пацієнтки Д., 67 років необхідно виготовити апарат для протезування нижньої щелепи 

після травми отриманої внаслідок ДТП. Об’єктивно: на уламках нижньої щелепи присутні 

зуби в бічних ділянках з обох сторін. Спостерігається дефект кісткової тканини у 

фронтальній ділянці. Який апарат необхідно виготовити в даному клінічному випадку? 

А. Апарат Шаргородського 

B.Формувальний апарат Шура 

С. Каповий апарат Курляндського 

D. Апарат Бетельмана 

Е. Апарат Рудька 

 

4) Формуючий апарат Бетельмана, що застосовується при пластиці нижньої губи за 

наявності зубів на нижній щелепі і складається з: 

A. Коронок з припаяними до них вертикальними трубками та пластмасової формувальної 

частини 

B. Капи з похилою площиною, штанги, втулки, П-подібного стрижню 

C. Пальцевидних відростків на задніх ділянках і вннутрішньо- та позаротового стержня в 

передній ділянці 

D. Плечових відростків – важелів і металевого остова для пластмасової формуючої частини, 

що закріплюється за допомогою гвинтів і гайок. 

Е. Двох шин, що кріпляться на обох щелепах в ділянці жувальних зубів 

 

5) У пацієнта У., 49 років, в наслідок набутої травми обличчя тупим предметом утворився 

великий дефект верхньої щелепи та верхньої губи. Показано лікування за допомогою 

формуючого апарату, який складається із пальцеподібних відростків на задніх ділянках і 

внутрішньо- та позаротового стрижня на передній ділянці. Оберіть тип апарату. 

А. Aпарат Шшаргородського 

B. Формуючий апарат Шура 

С. Каповий апарат Курлянського 

D. Апарат Бетельмана 



Е. Апарат Рудька 

 Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 

Тема №10.  Етіологія,  патогенез,  клініка контрактур  нижньої щелепи, 

їх класифікація. Профілактика контрактур та  ортопедичні методи їх 

лікування 

 
Студент повинен знати: (α ІІ) 

клінічні та технологічні етапи виготовлення апаратів для лікування контрактур нижньої 

щелепи  

особливості будови і функції щелеп, жувальних м'язів, СНЩС і їх філогенезу 

етіопатогенез розвитку контрактур нижньої щелепи їх класифікацію  

Студент повинен вміти: (α ІІІ )      

провести диференціальну діагностику та оволодіти методами лікування контрактур 

нижньої щелепи  

вірно поставити діагноз і виборати метод лікування контрактур нижньої щелепи  

Основні терміни і поняття теми: 

Контрактура щелеп, анкілоз СНЩС,  однощелепна шина, м’язовий гіпертонус, 

механотерапія контрактур, апаратний метод лікування контрактур, зубоясенева шина, 

апарат Ядрової, апарат Лімберга, апарат Дарсісака, апарат Вайнштейна.  

 

 

Рекомендована література: 

1.Гаврилов Е.И. , Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология, Медицина 1984. 

2.Криштаб С.І. Ортопедична стоматологія. 1986р. 

3.Расулов М.М., Лебеденко И.Ю., Ибрагимов Т.И. Зубопротезная техника. Гриф МО 

РФ, 2005 г. 

4.Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии, 2004 г. 

5.Копейкин В.Н., Демнер Л.М. Зубопротезная техника. Триада-Х, 2003 г. 

6.А. В. Вязьмитина, Т. Л. Усевич. Материаловедение в стоматологии. Феникс, 2002 г. 

7.Евдокимов А.И. Руководство по ортопедической стоматологии. ., 1974,  

8.Александров Н.М., Аржанцев П.З. Травмы  челюстно-лицевой  области. М., 1996, 

с.370-386. 

9.Бернадский Ю.Й. Основы челюстно-лицевой хирургии и  хирургической  

стоматологии. Витебск, 1998. 

10.Тимофеев А.О. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии, Киев, 1998. 

11.Кабаков В.Д., Лукьяненко В.И., Аржанцев П.Э. Учебное пособие по военной 

челюстно-лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стоматологии. М., 

Медицина, 1980. 

 



Питання для контролю підготовки до заняття: 

  

1.Етіологія, патогенез, клініка контрактур нижньої щелепи. 

2. Класифікація контрактур. 

3. Контрактури скронево-нижньощелепного суглоба, їх види,методи лікування. 

4. Прості пристрої для запобігання розвитку позасуглобових контрактур, принцип дії. 

5. Апарат и для механотерапії позасуглобових контрактур: Лімберга, Ядрової. Їх конструкції, 

механізм дії.   

6. Профілактика контрактур та ортопедичні методи їх лікування. 

  

Теми для реферату: 

 

1. Етіологія, патогенез, види контрактур нижньої щелепи. 

2. Лікування контрактур нижньої щелепи в залежності від їх виду 

 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

 

Завдання 1. Вкажіть причини виникнення контрактур нижньої щелепи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Перерахуйте чинники, що сприяють розвитку контрактур 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Завдання 3. Перерахуйте види контрактур нижньої щелепи, в залежності від локалізації 

патологічного процесу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Завдання 4. Перерахуйте методи профілактики розвитку контрактур 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Завдання 5. Прості пристрої для механотерапії контрактур 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перерахуйте апарати, що застосовуються для механотерапії 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



Тестові завдання: 

 

1) Тяжкий ступінь контрактури характеризується обмеженням відкривання рота до: 

A.1 см 

B.2,5см 

C.0,5см 

D.3см 

Е. 3,5 см 

 

2) В залежності від пошкоджених тканин рубцеві контрактури поділяють на: 

A.Дермогенні  

B.Міогенні 

C.Змішані 

D.Всі відповіді вірні 

Е. Жодної правильної відповіді 

 

3) До консервативних методів лікування контрактури не відноситься: 

A.Лікувальна фізкультура 

B.Фізіотерапія 

C.Артропластика 

D.Механотерапія 

Е. Медикаментозні 

 

4)Механо терапія - це метод лікування контрактур, який передбачає: 

A.Примусове відкривання рота за допомогою апаратів Лімберга, Ядрової, Вайнштейна 

B.Діатермія 

C.Кварц 

D.Немає вірної відповіді 

Е. Всі відповіді вірні 

 

5) Залежно від локалізації патологічного процесу контрактури нижньої щелепи 

поділяються на: 

A. Суглобові та позасуглобові 

B. Дермогенні та міогенні 

C. Рефлекторно-м’язові та рубцеві 

D. Внутрішньосуглобові та змішані 

Е. Всі відповіді вірні 

 

Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема №11. Етіологія, патогенез, клініка і ортопедичне лікування 

переломів, які неправильно зрослися. Причини утворення 

несправжнього суглобу, клініка. Патологічна анатомія несправжнього 

суглоба.   Зубне протезування. 
 

Студент повинен знати (α ІІ): 

1. Анатомо-фізіологічні особливості будови зубощелепної системи. 

2. Методи обстеження ортопедичних хворих. 

3. Конструкції протезів, що використовуються при лікуванні пацієнтів з переломами, 

що неправильно зрослися, та що не зрослися. 

4. Знати класифікації переломів щелеп за Бетельманом, Кабаковим, Аржанцевим. 

5. Знати принципи конструювання (побудови) ортопедичних апаратів у щелепно-

лицевих хворих. 

6. Знати принципи розрахунку конструкції ортопедичного апарату (протезу), в 

залежності від локалізації і розмірів дефекту зубного ряду. 

 

Студент повинен вміти (α ІІI):  

1. Планувати обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. 

2. Оцінювати результати основних інструментальних і лабораторних методів 

діагностики. 

3. Проводити диференціальну діагностику, формулювати попередній клінічний діагноз. 

4. Визначати індивідуальну схему ведення (лікування) хворого в клініці ортопедичної 

стоматології.  

5. Запропонувати план підготовки порожнини рота до протезування. 

6. Проводити вивчення діагностичних моделей. 

7. Виготовляти ортопедичні апарати та протези різних конструкцій. 

 

Основні терміни і поняття теми: переломів, які неправильно зрослися, несправжній 

суглоб, переломи, що не зрослися 

 

Рекомендована література:  

1. Рожко М.М., Неспрядько В.П. Ортопедична стоматологія. – К.: Книга плюс, 2003. 

2. Аболмасов Н. Г. Ортопедическая стоматология. (издание восьмое) / Н. Г. Аболмасов, 

Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль-Хаким   - М.: МЕДпресс-информ, - 2013. – 512 с. 

3. Зубопротезная техника / Под редакцией М. М. Расулова, Т. И. Ибрагимова, И. Ю. 

Лебеденко - ГЭОТАР-Медиа, - 2014. – 384 с. 

4. Рожко М.М., Неспрядько В.П. Зубопротезна техніка. - К.: Книга плюс, 2006. - 543 с. 



5. Військова ортопедична стоматологія : підручник / П. В. Іщенко, В. А. Кльомін, 

Р. Х. Камалов, А. М. Лихота. – К. : Медицина, 2013. – 311 с. 

6. Стоматологія : підручник : у 2 кн. / М. М. Рожко, І. І. Кириленко, О. Г. Денисенко 

[та ін.] ; за ред. М. М. Рожка. – К. : Медицина, 2013. – Кн. 2. – 991 с 

7. Афанасьев В.В., Останин А.А. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 

Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 240 с. 

 

Питання для контролю теоретичної підготовки: 

 

1. Які захворювання можуть привести до переломів, що не зрослися (несправжній 

суглоб) 

2. Які існують класифікації переломів? 

3. Несправжні суглоби нижньої щелепи, причини виникнення. 

4. Які показання до заміщення переломів щелеп, що неправильно зрослися? 

5. Які показання для заміщення дефектів щелеп при переломах, що не зрослися 

мостоподібними протезами? 

6. Клініко-топографічна характеристика переломів щелеп. 

7. Підготовка порожнини рота до протезування ортопедичними апаратами. 

8. Патоморфологія та патологічна анатомія несправжнього суглоба. 

9. Клініка та класифікація несправжніх суглобів нижньої щелепи. 

10. Лікування при неправильно зрощених переломів щелеп. 

11. Протезування при несправжніх суглобах нижньої щелепи. 

12.Матеріали для виготовлення мостоподібних протезів. 

13. Перерахуйте клінічні етапи виготовлення різних видів ортопедичних апаратів. 

14. Перерахуйте лабораторні етапи виготовлення різних видів ортопедичних апаратів. 

15. Які ви знаєте помилки та можливі ускладнення протезування при переломах щелеп, 

що неправильно зрослися? 

 

Тема реферату (презентації, докладу): 

Переломи щелеп. Механізм зміщення відломків. Клінічні особливості несправжніх 

суглобів. 

Матеріали для виготовлення щелепно-лицевих апаратів при переломах, що неправильно 

зрослися. 

 

 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

 (потрібно відповісти письмово) 

 

Завдання 1. 

Які механізми зміщення уламків ви знаєте? 

 

1………………………………………………………………………………….. 

 

2………………………………………………………………………………….. 

 

3………………………………………………………………………………….. 



 

4………………………………………………………………………………….. 

 

5………………………………………………………………………………….. 

 

6………………………………………………………………………………….. 

 

Завдання 2. 

Які механізми виникнення переломів, що не зрослися (несправжніх суглобів) ви 

знаєте? 

 

1………………………………………………………………………………….. 

 

2………………………………………………………………………………….. 

 

3………………………………………………………………………………….. 

 

4………………………………………………………………………………….. 

 

5………………………………………………………………………………….. 

 

Завдання 3. 

Які патологічні зміни при переломах, що не зрослися (несправжній суглоб) ви знаєте? 

1………………………………………………………………………………….. 

 

2………………………………………………………………………………….. 

 

3………………………………………………………………………………….. 

 

4………………………………………………………………………………….. 

 

5………………………………………………………………………………….. 

 

6………………………………………………………………………………….. 

 

7………………………………………………………………………………….. 

 

8………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. 

Опишіть алгоритм дій, при лабораторному виготовленні ортопедичних апаратів при 

лікуванні переломів, що неправильно зрослися (можна виходити за межі блок-

схеми): 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5. 

Опишіть алгоритм дій, при лабораторному виготовленні ортопедичних апаратів при 

лікуванні переломів, що не зрослися (несправжні суглоби). (можна виходити за межі 

блок-схеми): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання. 

Оберіть одну вірну 

відповідь. 

 



1. Хворий А. 55 років з неправильно зрощеним переломом нижньої щелепи. 

При змиканні зубних рядів утворюється вертикальна щілина розміром 6 мм 

між 24,25,26 і 34,35,36,37 зубами. Яку конструкцію протеза необхідно 

запропонувати? 

A. Застосувати незнімний заміщуючий шарнірний протез (шарніри Коппа); 

В. Незнімний мостоподібний протез на спаяних (2-3) коронках; 

С. Накласти на нижню щелепу шину Тігерштедта; 

D. Накласти міжщелепну лігатурну пов’язку. 

 

2. Хворий Д., 45 років. Скарги на затруднене пережовування їжі внаслідок 

рухомості нижньої щелепи. Діагностовано несправжній суглоб у ділянці 

відсутніх 33 та 34 зубів. Рентгенологічно - дефект нижньої щелепи розміром 

0,8 см. Який протез рекомендовано в даній ситуації? 

А. Гладка шина-скоба. 

B. Шина Вебера. 

C. Незнімний мостоподібний протез. 

D. Підборідкова праща. 

E. Шина Тігерштедта. 

 

3. У хворого Л., 60 років, скарги на затруднене пережовування внаслідок 

зміщення нижньої щелепи після нелікованого перелому. Об'єктивно: відсутні 

35, 36, 38, 45, 46 зуби. Решта зубів інтактні. 43, 44, 47, 48 зуби поза 

контактом з верхніми боковими та з оральним відхиленням 1 см. Вкажіть 

оптимальний протез для нижньої щелепи. 

A. Протез із подвійним зубним рядом. 

B. Суцільнолитий мостоподібний протез. 

C. Дуговий протез. 

D. Адгезивний протез. 

E. Шина Ванкевич. 

 

 

4. Хворий М.,40 років в результаті травми має несправжній суглоб нижньої 

щелепи в підборідній ділянці. Відламки зміщуються досередини у 

горизонтальній площині, на кожному фрагменті по 2 зуба. На рентгенограмі - 

дефект до 2 см. Від оперативного лікування категорично відмовляється. Яка 

конструкція протезу буде найбільш доцільна? 

A. Незнімний безшарнірний протез. 

B. Незнімний протез з шарніром за Оксманом. 

C. Знімний пластинчатий безшарнірний протез. 

D. Знімний протез з двошарнірним  з’єднанням. 

E. Знімний пластинчатий протез з двошаровим базисом. 

 

 

5. В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий Н., - 38 р. Із 

скаргами на болючість в ділянці н/щ справа та затруднене дихання. Місяць 



тому була побутова травма, після якої за допомогою не звернувся. При 

обстежені травматичний правосторонній ментальний перелом із зміщенням 

малого відломка досередини. Мануальна репозиція відломків затруднена, 

бокові зуби на в/щ та н/щ щелепах справа стійкі. Який на вашу думку 

найбільше раціональний метод репозиції відломків: 

A. Репонуючим апаратом Катца. 

B. Репонуючим апаратом Бруна. 

C. Знімним протезом на н/щ з пружиною Ванштейном. 

D. Шиною Гунінга-Порта. 

E. Репонуючим апаратом Шура з пружинячою нахиленою площиною. 

 
Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

Тема № 12. Мікростомія. Етіологія, клініка. Особливості лікування 

мікростомії. Протезування при мікростомії.  

 

 
Студент повинен знати:  (α ІІ) 

1. Етіологію та патогенез звуження ротової щілини або мікростоми. 

2. Важливість коректного виготовлення розбірних конструкцій протезів пацієнтам. 

3. Історію розробок та виготовлення розбірних конструкцій протезів. 

4. Знати класифікацію мікростомій. 

5. Знати розбірні конструкції протезів. 

6. Знати показання, клінічні та лабораторні етапи виготовлення розбірних конструкцій 

протезів. 

7. Знати методики виготовлення розбірних конструкцій протезів. 

 

Студент повинен вміти: : (α ІІI) 

1. Провести клінічне обстеження хворих з мікростомією. 

2. Інтерпретувати дані обстеження. 

3. Оволодіти мануальними навичками по виготовленню розбірних конструкцій 

протезів. 

4. Виявляти та виправляти помилки, що можуть виникати при виготовленні та фіксації 

розбірних конструкцій протезів. 

 



Основні терміни і поняття теми: мікростомія, єтіологія , клініка, классифікації 

мікростомій, розбірні конструкції протезів 

 

Рекомендована література:  

1. Гаврилов Е.І., Щербаков А.С. Ортопедична стоматологія. М.,  Медицина, 1984, с.514. 

2. А.І.Бетельман Ортопедична стоматологія. М., 1965. 

3. Криштаб С.Й. Ортопедична стоматологія. 1996, с.404. 

4. Копейкин В.Н. Зубопротезна техніка. 

5. А.І.Євдокімов. Руководство з ортопедичної стоматології. М.,1974. 

6. В.Ю.Курляндский. Ортодонтія, травматологія, щелепне та лицеве протезування. 

Атлас Т.2.М.,1970. 

7. Г.М.Варава К.М. Стрєлковський. Техніка виготовлення щелепно-лицевих протезів. 

Київ,1992.   

8. Методичні рекомендації кафедри 

9. М.М.Рожко, В.П.Неспрядько. Ортопедична стоматологія. К.: Книга плюс, 2003 – 552 

c. 

10. . Рожко М.М., Михайленко Т.М., Онищенко В.С. Довідник з ортопедичної 

стоматології. — К.: Книга плюс,2004. — 288с. 

Питання для контролю теоретичної підготовки: 

1. Етіологія та патогенез звуження ротової щілини або мікростоми.  

2. Вибір конструкції зубного протезу в залежності від ступеню звуження ротової щілини. 3. 

Особливості отримання відбитків у хворих з мікростомією.  

4. Розбірні протези, а також протези, що складаються показання та протипоказання. 

5. Клініко-лабораторні етапи протеза, що складається.  

6. Клініко-лабораторні етапи виготовлення розбірного протеза Курляндського. 

 

Тема реферату (презентації, доповіді):  

Мікростомії. Причини виникнення та ортопедичне лікування. Клініко-лабораторні етапи 

виготовлення апаратів для лікування мікростомій. Ортопедичне лікування хворих з 

мікростомією. 

 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 



Завдання 1. Заповніть таблицю, класифікація мікростомій: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

Завдання 2. Заповніть таблицю, причини виникнення мікростомій: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю ортопедичного лікування мікростомій: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

Завдання 4. Заповніть таблицю, класифікація ортопедичних апаратів для лікування 

мікростомій:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 
Завдання 5.Клініко-лабораторні етапи виготовлення апаратів при лікуванні мікростомій?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

Тема реферату (презентації, доповіді):  

Мікростомії. Причини виникнення та ортопедичне лікування. Клініко-лабораторні етапи 

виготовлення апаратів для лікування мікростомій. Ортопедичне лікування хворих з 

мікростомією. 

 

Тестові запитання  

 

1. У хворого И. після хімічного опіку ротової щілини утворилася мікростомія. При огляді 

ротової порожнини поставлений діагноз - часткова адентія. Яка особливість одержання 

відбитка в цій клінічній ситуації? 



1. Стандартною ложкою 

2. Ложкою з низькими бортами 

3. Беззубою ложкою 

4. Розбірною ложкою 

5. Перфорованою ложкою 

 

2. Хворий А. звернувся в клініку ортопедичної стоматології після термічного 

опіку щелепно-лицьової області і рубцевої мікростомією з метою 

протезування. Виготовляє частковий знімний протез. Перебуває на етапі 

фіксації центральної оклюзії. Яким із проведених методів буде виконуватись 

її фіксація? 

1. Прикусними валиками 

2. За допомогою лицьової дуги 

3. Не вимагає фіксації 

4. Гіпсоблоком 

5. Можна зіставити ЦО без фіксації 

 

3. Хворому Б. 27 років з мікростомією виготовляє розбірної знімний протез по 

Курляндскому. Зі скількох частин складається цей протез? 

1. З 2 

2. З 3 

3. З 4 

4. З 5 

5. З 7 

 

4. У хворого Д. після хірургічного втручання на м'яких тканинах приротової 

області утворилися рубцеві зміни які привели до мікростомії. При огляді 

порожнини рота на нижній щелепі збереглися 36,37,46,47 зуби. Який із 

протезів доцільно застосувати при протезуванні даної клінічної ситуації? 

1. Розбірної знімний протез по Курляндскому 

2. Частковий знімний протез 



3. Частковий знімний протез із металевим базисом 

4. Складний шарнірний протез  

5. Мостоподібний протез 

 

5. У хворого А. після опіку приротовой області утворилися рубцеві зміни які 

привели до мікростомії. При огляді порожнини рота на нижній щелепі 

збереглися 37,36,33,32,31,41,42,43,46,47 зуби. Який із протезів можна 

застосувати при протезуванні ? 

1. Розбірної знімний протез по Курляндскому 

2. Частковий знімний протез 

3. Частковий знімний протез із металевим базисом 

4. Складний шарнірний протез  

5. Знімні мікропротези з опорно-утримуючими кламерами 

 

Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 

Тема №13. Етіологія,  патогенез і ортопедичне лікування дефектів 

твердого і м’якого піднебіння. Обтуратори. Клініко-лабораторні етапи 

виготовлення обтураторів. 

 

Мета:  
Студент повинен знати: (α ІІ) 

– конструктивні особливості обтураторів і правила їх фіксації;  

– технології виготовлення обтураторів за авторами. 

 

Студент повинен вміти: (α ІІІ) 

- спланувати конструкцію обтюратора, в залежності від наявних показань та 

протипоказань в кожному клінічному випадку 

 

 

 



Основні поняття теми: 

1.Етіологія та патогенез дефектів твердого та мякого піднебіння. 

2. Класифікація дефектів твердого та мякого піднебіння. 

3. Особливості протезування при вроджених та набутих дефектах твердого та 
мякого піднебіння. 

  

Рекомендована література: 

 

1. Расулов М.М., Лебеденко И.Ю., Ибрагимов Т.И. Зубопротезная техника. 

Гриф МО РФ, 2005 г. 

2. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии, 2004 г. 

3. М.М. Рожко, В.П.Неспрядько. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга 

плюс, 2003 

4. Копейкин В.Н., Демнер Л.М. Зубопротезная техника. Триада-Х, 

2003 г. 

5. А. В. Вязьмитина, Т. Л. Усевич. Материаловедение в 

стоматологии. Феникс, 2002 г. 

6. Б. А. Смирнов, А. С. Щербаков. Зуботехническое дело в 

стоматологии. АНМИ, 2002 г. 

7. А. П. Коновалов, Н. В. Курякина, Н. Е. Митин. Фантомний курс 

ортопедической стоматологии. Медицинская книга, 

2001 г. 

9. В. Н. Трезубов, М. 3. Штейнгарт, Л. М. Мишнев. Ортопедическая 

стоматология. Прикладное материаловедение. Спец.лит, 2001 г 

10. А. И. Абдурахманов, О. Р. Курбанов, Материальї и технологии в 

ортопедической стоматологии. Учебник Гриф Департамент Министерства 

Здравоохранения, 2002 г. 

11. В. Г. Лопатников. Цикл лекций по основам ортопедической 

стоматологии. АНМИ, 2001 г. 

 

Питання для контролю підготовки до заняття: 

  

1. Причини виникнення дефектів піднебіння 

2. Види дефектів піднебіння, функціональні порушення порожнини рота при  

дефектах піднебіння. 

3. Назвати клінічні та додаткові методи обстеження пацієнтів, котрим 

планується виготовлення обтюраторів. 

4. Описати принцип дії різних типів обтюраторів за авторами. 

5. Фактори, що впливають на тактику лікування пацієнтів з дефектами 

твердого та м’якого піднебіння. 

  

 



Теми для реферату: 

 

1. Тактика лікування пацієнтів з вродженими дефектами піднебіння. 

2. Тактика лікування пацієнтів з набутими дефектами піднебіння. 

 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

 

 Тематичні: 

Завдання 1. Вкажіть показання до обтураторів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  

Завдання 2. Вкажіть складові частини обтураторів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Завдання 3. Вкажіть клінічні етапи виготовлення обтураторів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання 4. Вкажіть лабораторні етапи виготовлення обтураторів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання 5.  Перелікуйте інструментарій, який застосовується для обробітку 

та корекції обтураторів  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

 



 Тестові: 

 

1. У пацієнта С. дефект м'якого піднебіння, ускладнений рубцевими 

змінами м'язів. Який обтуратор доцільно застосувати в даном випадку? 

1. Обтуратор Кеза 

2. Плаваючий обтуратор за Часовською 

3. Обтуратор Ільїиної-Маркосян 

4.Обтуратор Померанцевої-Урбанскої 

5. Обтуратор Шильдського 

  

2. Пацієнту В. виготовили обтуратор Кеза, який не має фіксуючої частини. За 

допомогою чого обтуратор утримується в рухливих тканинах м’якого 

піднебіння? 

1. За допомогою стоншення  країв обтуруючої частини  

2. За допомогою стовщення країв обтуруючої частини 

3. За допомогою виготовлення країв обтуруючої частини у вигляді жолобка 

4. За допомогою виготовлення  двоопуклих країв обтуруючої частини 5. 

Вірно 2 та 3 

  

3. У пацієнта Т. присередній дефект твердого піднебіння та повна відсутність 

зубів. Для фіксації протеза використовують метод  запропонований Келлі. 

Який вид обтуратора застосовують у даному випадку? 

1. Обтуратор овальної форми 

2. Обтуратор грибоподібної форми 

3. Обтуратор вогнутої форми 

4. Обтуратор коркоподібної форми 

5. Все вірно 

 

4. Що використовують для зняття відбитків для виготовлення обтуратора, 

при вроджених дефектах твердого і м'якого неба? 

1.Індивідуальну ложку 

2. Стандартну ложку 

3. S –подібний шпатель 

4. С-подібний шпатель 

 

5. У пацієнта А. наявний бічний дефект твердого піднебіння великого 

розміру, що супроводжується утратою зубів та коміркового відростка з 

лівого боку. Виникають труднощі з фіксацією протезу. Що необхідно 

зробити для кращої фіксації протезу? 

1. Збільшити обтуруючу частину 

2. Збільшити кількість опорних кламерів 

3. Збільшити кількість утримуючих кламерів 

4. Збільшити кількість опорно-утримуючих кламерів 

5. Збільшити базис протезу 



 Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 

 

 

Тема №14. Протезування дефектів лицевої ділянки. Ектопротези. 

Отримання маски обличчя. 

 

Студент повинен знати:  (α ІІ) 

1. Методи і способи лікування хворих з дефектами щелепно-лицьової 

області. 

2. Методику виготовлення ортопедичних апаратів, які використовуються 

для лікування дефектів щелепно-лицьової області. 

 

Студент повинен вміти: (α ІІІ ) 

 

1. Правильно провести клінічне обстеження хворого з дефектами щелепно-

лицьової області; 

2. Навчити правильно провести диференціальну діагностику дефектів 

щелепно-лицьової області; 

3. Вміти визначити індивідуальну схему лікування хворих з такою 

патологією, а також опанувати технологію виготовлення ортопедичних 

апаратів для лікування дефектів щелепно-лицьової області 

 

Основні терміни і поняття теми: 

1. Протезування при резекції підборідної ділянки нижньої щелепи 

2. Протезування  при резекції половини нижньої щелепи за Оксманом та повної резекції 

нижньої щелепи.  

3. Протезування після резекції верхньої щелепи.  

4. Ектопротези – показання, методика виготовлення, клініко-лабораторні етапи. 

5. Показання до різних методик отримання відбитків для виготовлення ектопротезів.  

6. Показання та методика  отримання, відбиткові маси, що застосовуються для 

виготовлення маски обличчя, клінічні етапи отримання маски обличчя. 

 

 

Рекомендована література:  



 

1.  Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. М.,  

Медицина, 1984, с.514. 

2. А.И. Бетельман Ортопедична стоматологія. М., 1965. 

3. Криштаб С.Й. Ортопедична стоматологія. 1996, с.404. 

4. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника. 

5. А.И. Евдокимов. Руководство по ортопедичекой стоматологии. 

М.,1974. 

6. В.Ю. Курляндский. Ортодонтія, травматологія, щелепне та лицеве 

протезування. Атлас Т.2.М.,1970. 

7. Г.М.Варава К.М. Стрєлковський. Техніка виготовлення щелепно-

лицевих протезів. Київ,1992. 

8. Методичні рекомендації кафедри 

9. М.М.Рожко, В.П.Неспрядько. Ортопедична стоматологія. К.: Книга 

плюс, 2003 – 552 c. 

10.  Рожко М.М., Михайленко Т.М., Онищенко В.С. Довідник з 

ортопедичної стоматології. — К.: Книга плюс,2004. — 288с. 

Питання для контролю теоретичної підготовки:  

1. Особливості протезування при резекції підборідної ділянки нижньої щелепи. 

2. Особливості протезування при резекції половини нижньої щелепи за Оксманом. 

3. Клініко-лабораторні етапи протезування після повної резекції нижньої щелепи.  

4. Протезування після резекції верхньої щелепи.  

5. Ектопротези, показання, клініко-лабораторні етапи виготовлення.  

6. Методики отримання відбитків при виготовленні ектопротезів. 

7. Показання до виготовлення маски обличчя, клінічні етапи отримання маски обличчя. 

 

Тема реферату (презентації, доповіді):  



Показання до застосування ектопротезів. Клініко-лабораторні етапи виготовлення 

ектопротезів. Застосування ектопротезів після складних вогнепальних поранень. 

 

Звдання для самостійного опрацювання теми: 

 

Завдання 1. Заповніть таблицю, показань до ектопротезів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Завдання 2. Заповніть таблицю, вказавши складові частини ектопротезів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Завдання 3. Заповніть таблицю, вказавши клінічні етапи виготовлення ектопротезів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Завдання 4. Заповнить таблицю, вказавши лабораторні етапи виготовлення ектопротезів? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Завдання 5. Перелікуйте інструментарій, який застосовується для обробітку та корекції 

ектопротезів?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

 



Тестові запитання  

 

1. Хворий 48 років, по професії вчитель, звернувся зі скаргами на значну 

рухомість 42, 41, 31, 32. Об'єктивно: шийки 42, 41, 31, 32 оголені на 2/3, 

патологічна рухомість ІІІ ступеня. Показано видалення 42, 41, 31, 32. Який вид 

протеза доцільно використати для проведення безпосереднього протезування?  

A. Бюгельний протез  

B. Штамповано-паяний мостоподібний протез  

С. Частковий знімний пластинковий протез  

D. Металокерамічний мостоподібний протез  

E. Металопластмасовий мостоподібний протез 

 

2. Жінка 18 років звернулася з приводу протезування зубів. Об'єктивно: 21 

темно-сірого кольору, депульпований. Ортогнатичний прикус. Планується 

покриття зуба пластмасовою коронкою. Яку пластмасу слід вибрати для  

A. Бакрил  

B. Фторакс  

С. Синма  

D. Акрел  

E. Етакрил  

 

3. Хворий 47 років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргами 

на відсутність зуба в фронтальній ділянці верхньої щелепи, косметичний 

дефект. Об'єктивно: прикус прямий, відсутній 11. З анамнезу: інфаркт 

міокарда 1,5 місяці тому. Яку конструкцію протеза необхідно застосувати на 

даний момент?  

A. Мостоподібний протез з опорою на 21 та 12  

B. Імплантат  

C. Бюгельний протез  

D. Мостоподібний протез з опорою на 21  



Е. Частковий знімний пластинковий протез 

 

4. Хворий 48-ми років, вчитель, звернувся зі скаргами на значну рухомість 42, 

41, 31, 32. Об'єктивно: шийки 42, 41, 31, 32 оголені на 2/3, патологічна 

рухомість ІІІ ступеня. Показано видалення 42, 41, 31, 32. Який вид протеза 

доцільно використати для проведення безпосереднього протезування?    

A. Штамповано-паяний мостоподібний    

В. Частковий знімний пластинковий    

C. Бюгельний    

D. Адгезивний    

E. Металокерамічний мостоподібний  

 

5. Чоловік 51-го року, лектор, звернувся до ортопедичного відділення зі 

скаргами на біль та рухомість фронтальних зубів нижньої щелепи. Шийки 42, 

41, 31, 32 зубів оголені, рухомість III ступеня з глибокими патологічними 

кишенями. В який термін доцільно зафіксувати зубні протези в хворого після 

видалення зубів?    

A. 16-30 днів    

B. 4-6 місяців    

C. 5-6 днів    

D. В день видалення зубів    

E. 2-3 місяці    

 

Дата виконання: ______      

 

                                                 Підпис студента _________  

 

                                                                                 Підпис викладача _________ 
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