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Мета курсу – професійні – практичні навчання студентів методам 
діагностики, лікування і профілактики  основних хірургічних стоматологічних 
захворювань і пошкоджень у пацієнтів, а саме виконання функції жування  
зубо-щелепним апаратом пов’язане з різними рухами нижньої щелепи. 
Відновлення безперервності зубного ряду та конструювання штучних зубних 
рядів при ортопедичному лікуванні необхідно проводити з урахуванням 
основних оклюзійних взаємовідносин та рухів, що здійснює нижня щелепа. Це 
обумовлено тим, що стабілізація та фіксація ортопедичних конструкцій 
можлива лише при врахуванні всіх взаємовідносин верхньої та нижньої 
щелепи. Для того щоб досягти стабільної в фізіологічному та функціональному 
відношенні оклюзії, необхідно використовувати основні закономірності 
біомеханіки, при плануванні ортопедичних конструкцій. 
           Програмні результати навчання:  Для визначення стабільної у 
фізіологічному і функціональному відношеннях оклюзії, необхідно 
використовувати основні закономірності біомеханіки. При жуванні 
відбуваються м'язові скорочення, у зв'язку з цим на жувальних поверхнях зубів 
виникають сили, від напрямку яких залежить стійкість зубів. Необхідно знати 
анатомо – функціональні особливості топографії елементів щелепно – лицевої 
ділянки. Помірне розтягнення кістки стимулює розподіл і активність клітин і за 
рахунок цього відновлення і ріст не лише кістки, але і м'яких тканин.           

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: для отримання основних компетентностей в  вивченні 
особливості рухів суглобового диску СНЩС, сагітальний суглобовий шлях в 
нормі та патології, порівняльна характеристика рухів нижньої щелепи по 
відношенню до верхньої. Патологічні процеси в щелепно-лицевій ділянці, які 
розвиваються під впливом різних етіологічних чинників і які призводять до 
зменшення міжальвеолярної висоти є однією з актуальних проблем в клініці 
ортопедичної стоматології. Визначити клінічні особливості та функціональний 
стан скроневонижньощелепних суглобів хворих. 

Зміст навчальної дисципліни: функціональні розлади СНЩС ,є 
принциповим плануваннм особливостях рухів суглобового диску СНЩС, 
сагітальний суглобовий шлях в нормі та патології, порівняльна характеристика 



рухів нижньої щелепи по відношенню до верхньої. Критерієм, який дозволяє 
диференціювати фізіологічне стирання від підвищеного стирання, може 
служити цілісність дентине - емалевої межі. Підвищене стирання зубів 
виявляється при різних загальносоматичних хворобах, зокрема у пацієнтів з 
порушенням діяльності шлунково-кишкового тракту, сечостатевої і нервової 
систем, а також у пацієнтів з порушенням психіки. Використання клінічних, 
антропометричних, рентгенологічних, функціональних, механіко-математичних 
методів діагностики рухів нижньої щелепи, особливо сагітального суглобового 
шляху. Анатомія складових елементів СНЩС.  Зубощелепні аномалії та 
деформації по сагіталі за А. І. Бетельманом поділяються на мезіальний і 
дистальний прикуси. Зубощелепні аномалії – це стійкі відхилення від 
загальноприйнятої анатомічної та функціональної норми, що збільшуються з 
віком у дітей. Деформації – це стійкі зміни форми зубів, зубних рядів і щелеп, 
що виникають внаслідок порушення їх росту і розвитку    

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять,  69 
години самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 

 

 

 

 

 


