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Мета курсу – підготовка лікаря-ортодонта, здатного надавати пацієнтам 
ортодонтичного профілю ортодонтичну допомогу, що володіє знаннями і 
вміннями для проведення профілактики зубощелепних аномалій та 
ортодонтичного лікування серед різних вікових контингентів населення. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до діагностики та лікування основних ЗЩА, 
синдромів у дітей та дорослих тощо. 

Програмні результати навчання: 
знати: топографічну анатомію голови, щелепно-лицьової ділянки; будову 

зубів, основні порушення в  ембріогенезі; взаємозв'язок  будови і  функції 
зубощелепної системи унаслідок патології з боку ЛОР-органів, шлунково-
кишкового тракту, опорно-рухового  апарату, шкідливих звичок тощо; 

уміти: виявляти ранні ознаки ортодонтичної патології; обґрунтовувати, 
планувати та впроваджувати новітні технології лікування захворювань у дітей і 
дорослих; 

володіти: алгоритмом попереднього та остаточного діагнозу; інтерпретацією  
даних додаткових методів обстеження пацієнта. 

Зміст навчальної дисципліни: Історія заснування та розвитку ортодонтії 
(Фошар, Коффин, Енгль, Гербст, Ендрюс). Вітчизняні вчені, які зробили внесок в 
рішення наукових, організаційних проблем, підготовки кадрів (Калвеліс, Катц, 
Бетельман, Хорошилкіна, Персін і ін.). Зв'язок ортодонтії з іншими 
медичними дисциплінами. Сучасний погляд на етіологію  і механізм розвитку 
ортодонтичної патології. Поширеність нозологічних форм зубощелепної аномалії 
серед дорослого та дитячого населення. Методи обстеження пацієнта. 
Особливості  анатомічної  будови  органів  порожнини  рота. Оцінка  оклюзії.  
Рентгенографія.  Визначення  типу  профілю, форми голови за  Ізаром. 
Фотометричне дослідження. Вимірювання діагностичних моделей щелеп (за  
Поном, Тонном, Коркхаусом,). Функціональна  діагностика.  Оцінка жувальної 
ефективності  за  Агаповим. Види ортодонтичних апаратів, що застосовуються 
при  лікуванні  патології  ЗЩЛД.  Класифікація ортодонтичних апаратів. 
Біомеханіка ортодонтичного переміщення зубів. Використання ортодонтичних 
сил. Конструювання ортодонтичних апаратів, принципи вибору конструкції, 
деталі внутрішньоротових знімних та незнімних апаратів, їх призначення, 
технологія виготовлення. Матеріали, що використовуються для виготовлення 
ортодонтичних апаратів. Зубощелепне планування та  протезування  у  детей та 
дорослих.  Медико-генетичне консультування, як спосіб ранньої діагностики 
аномалій, обумовлених вадами розвитку ЩЛД. Методи лікування. Показання  до  
зубощелепно протезування. Принципи протезування при переломах коронки 
постійних зубів у дітей і підлітків, частота заміни профілактичних протезів у 
дітей і підлітків. Лікування дорослих пацієнтів.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 
150 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 76 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 



Форма семестрового контролю: залік. 
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