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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Ортодонтія
Викладач (-і) К.м.н., ас.Зволінська А.М. 

Ас. Горопацька А-М.О. 
Ас. Поліщук І.С.

Контактний телефон викладача
Е-шаіІ викладача ґогит-ґог-те(®, bigmir.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 120 академічних годин, або 4 кредити ЄКТС.

3 них: 80 годин -  аудитори их (10 годин лекцій та 
70 годин практичних занять) та 40 годин СРС 
(самостійної роботи студентів).

Тривалість практичного заняття -  3 академічні 
години (10 занять) у 7 семестрі та 3 академічні години 
(13 занять) у 8 семестрі.

Тривалість лекції -  2 академічні години (6 годин 
лекцій у 7 семестрі та 4 години лекцій у 8 семестрі). 

Самостійна робота студентів -  24 години у 7 та 16 
годин у 8 семестрі.

Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Веб конференції в різних програмах (Зум, Скайп, Миит, 
Джитси, Тиимс, Вайбер, Фейсбук, Циско вебекс).
Обмін завданнями через електрону пошту, Вандрайв

Консультації Веб конференції в різних програмах (Зум, Скайп, Миит, 
Джитси, Тиимс, Вайбер, Фейсбук, Циско вебекс).
Обмін завданнями через електрону пошту, Вандрайв

2. Анотація до курсу
Ортодонтія» - це навчальна дисципліна, що дає змогу студентам оволодіти знаннями етіології, 
патогенезу, клініки, діагностики, профілактики та лікування зубощелепних аномалій та деформацій, а 
також дефектів зубних рядів. Вміння проводити обстеження стоматологічного хворого, вивчення 
провідних синдромів і симптомів у ортодонтії, обгрунтування та формулювання попереднього 
діагнозу; вміння аналізувати результати обстеження та проводити диференційну діагностику, ставити 
остаточний діагноз основних захворювань, виявляти та ідентифікувати прояви соматичних 
захворювань в порожнині рота, визначати принципи комплексного лікування в клініці ортодонтії, 
виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених ортодонтичних захворювань у 
дітей.

3. Мета та цілі курсу
: вивчення етапів формування зубощелепної системи у дітей, факторів ризику, що призводять 

до розвитку аномалій та методів їх усунення, оволодіння основними та додатковими методами 
діагностики у ортодонтії, раннє виявлення патології порожнини рота, що потребує ортопедичного, 
хірургічного втручання, ознайомлення з основними методами лікування ортодонтичних хворих, 
класифікацією ортодонтичної апаратури, для можливості їх подальшого застосування під час 
клінічного прийому пацієнтів та формування спеціальних (фахових) компетентностей в клініці 
ортодонтії.

Основні завдання вивчення дисципліни:
вивчення студентами особливостей формування зубощелепної системи у дітей, основних 
чинників ризику розвитку аномалій та деформацій, методів їх профілактики та усунення; 
підготовка студентів до роботи в клінічному стоматологічному кабінеті шляхом вивчення 
основних та додаткових методів обстеження ортодонтичного пацієнта; 
опанування на фантомах основних методів лікування, які використовуються у ортодонтії.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання

Володіти сучасними методами 
профілактики, діагностики та лікування

Лекції, практичні заняття, усне опитування, тести, 
діалог з здобувачами вищої освіти, творчі роботи зі 
створенням мультимедійних презентацій та їх



представлення, самостійна робота з літературними 
д ж е р е л а м и ______________________________

Інтегральна:
Здатність розв’язувати задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 

“Стоматологія” у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог.

Загальні:
1. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, аналізу, синтезу; опрацювання інформації з різних 

джерел, основ доказової медицини.
2. Спроможність до неперервного навчання.
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
4. Спроможність реалізовувати знання у практичній діяльності.
5. Спроможність усно і письмово спілкуватися державною мовою. Здатність спілкуватись 

іноземною мовою.
6. Спроможність до ефективної професійної та міжособистісної комунікації та використання 

інформаційно-комунікаційнігх технологій.
7. Здатність адаптуватись до нових умов і ситуації та спроможність автономно діяти у них.
8. Спроможність визначати та вирішувати проблеми.
9. Спроможність до роботи у команді, зокрема міждисциплінарній та інтернаціональній.
] 0. Дотримання деонтологічних норм у професійній діяльності.
11. Спроможність реалізувати систему знань і практичних умінь щодо забезпечення здорового 

способу власного життя і пацієнтів.
12. Спроможність до самооцінки власних досягнень та підвищення їх рівня.
13. Спроможність оцінювати стан навколишнього середовища, сприяти усуненню його негативних 

впливів на здоров’я.
14. Спроможність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.
15. Спроможність до організації правового забезпечення та менеджменту професійної діяльності.
16. Лідерство у розробці та упровадженні інновацій і їх використанні у професійній діяльності.
17. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права.
18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства.

Спеціальні (фахові, предметні):
1. Визнавати морально-етичні та професійні правила діяльності лікаря-ортодонта.
2. Усвідомити морально-деонтологічні принципи медичного спеціаліста і правила 

професійної субординації в клініці стоматології.
3. Навчитись сприяти здоровому психологічному мікроклімату в колективі, засвоїти основи 

правових норм взаємовідносин лікар-ортодонт —♦ пацієнт (дитина).
4. Знати вікові особливості розвитку зубощелепного апарату людини, 
вивчити ембріогенез зубощелепної ділянки;
анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота новонародженого;
особливості формування молочного прикусу в першому (0,5-2,5р.), другому (3,5-5р.) та 
третьому (5-6р.) періодах молочного прикусу;
анатомо-фізіологічні особливості раннього змінного (6-9р.) та пізнього змінного (9-12р.) 
прикусу;
анатомо-фізіологічні особливості формування постійного прикусу (12-15р.); 
фактори ризику, які впливають на формування зубощелепних аномалій у антенатальному та 
постнатальному періодах розвитку дитини, способи їх усунення; 
фізіологічні види прикусу, основні ознаки ортогнатичного прикусу.
5. Володіти методами обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями, 
особливості обстеження ортодонтичного пацієнта;
антропометричні методи обстеження; 
функціональні методи обстеження; 
рентгенологічні методи обстеження; 
методи проведення телерентгенографії.
6. Оволодіти основними принципами та методамїі лікування пацієнтів із зубощелепними

___ аномаліями та деформаціями,_______________________________________________ _________



методи лікування ортодонтичних хворих;
класифікація ортодонтичної апаратури, їх характеристика, вплив на тканини пародонту; 
теорії перебудови кісткової тканини при апаратурному переміщенні зубів; 
організація роботи по профілактиці зубощелепних аномалій та деформацій серед медичного 
персоналу ясел, садків, шкіл; ортодонтичні диспансерні групи.

5. О рганізація навчання курсу 
С Т РУ К ТУ РА  Н А ВЧ А Л ЬН О Ї Д И С Ц И П Л ІН И

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назви гем та зм істових модулів
К ількість годин

У сього Л екції П ракт.зан. СРС
5 курс

Семестр 9

М О Д У Л Ь 4.

З М ІЄ ! О ВИ И  М О ДУ Л Ь
Показання та протипоказання щодо 
використання незнімних конструкцій 
у дітей та підлітків вкладок, штучних 
коронок і штифтових зубів. 
Конструкції зубних протезів у дітей 
для відновлення анатомічної форми 
зубів.

8 2 3 3

Заміщення дефектів зубних рядів у 
дітей та підлітків незнімннми 
(мостоподібними ) конструкціями 
зубних протезів. Основні 
призначення незнімних 
мостоподібних конструкцій зубних 
протезів. Показання. Вимоги. 
Особливості виготовлення. Значення 
стану тканин пародонту опорних 
зубів при визначенні конструкції 
протезу. Коронка з розпіркою, 
мостоподібні розсувні протези.

8 2 о:> о:>

Травматичні ушкодження зубів та 
щелеп у дітей. 8 2 3 о3

Часткові знімні протези у дітей. 
Повні знімні протези у дітей. 6 3 3

Незнімні ортодонтичні апарати. 
Знімні ортодонтичні апарати. 
Технології виготовлення 
ортодонтичних апаратів.
Стан СОПР при ортодонтичному 
лікуванні.

8 2 3 3



Етіологія, патогенез, діагностика, 
профілактика та ортодонтичне 
лікування природжених вад обличчя.

5 2 3

Гем а 7 П ідсумковий модульний  
контроль

2 2

Разом за 9 семестр
45 10 20 15

Семестр 10

М одуль 5.

з м і с т о в и й  м о д у л ь

Організація ортодонтичної допомоги 
дітям і підліткам з дефектами зубів і 
зубних рядів.
Морфологічні та функціональні 
вікові особливості розвитку та 
формування зубощелепного апарату 
дитини та їх клінічна оцінка.

4 3 1

Функціональна анатомія жувального 
апарату. Характеристика 
ортогнатичного та патологічних видів 
прикусів.

4 3 1

Класифікація зубощелпних аномалій. 
Методи діагностики зубоїцелепних 
аномалій.

4 3 1

Рентгенологічні, фотометричні та 
функціональні методи обстеження. 
Встановлення попереднього та 
кінцевого діагнозів.Складання плану 
лікування. Клінічні діагностичні 
проби Ешлера-Бітнера, Ільіної- 
Маркосян та Кібкало.

4 3 1

Гігієна ГІР при ортодонтичному 
лікуванні. Особливості місцевих та 
загальних порушень стану організму 
при зубоїцелепних аномаліях.

4 3 1

Планування ортодонтичного 
лікування.
Роль суміжних спеціалістів в процесі 
лікування ортодонтичних пацієнтів: 
терапевта-стоматолога та хірурга- 
стоматолога, педіатра, 
отоларинголога, ендокринолога, 
психоневролога, спеціалісти з 
опорно-рухового апарату, лікарі 
ЛФК.

4 3 1



Синдроми захворю вань, що 
проявляю ться у порож нині рота 
(Ш ереш евського-Тернера, А перта- 
Крузона, ГІапійон-Лефевра, 
Олбрайта, С тейнтона-К апдепона).

'

4 3 1

Ш кідливі звички у д ітей  та  гігієна 
ПР при ортодонтичному лікуванні. 
Проф т а к т и к а  ортодонтичн ої 
патології відповідно віку дитини 
(формування навичок та уміння).

4 3 1

Захист історії хвороби 5 3 2

П ідсумковий м одульний контроль 8 3 5

Разом за 10 семестр 45 зо 15

Всього за 5 курс 90 10 50 ЗО

Т ематичний план практичних занять  
з дисципліни "О ртодонтія"  

для студентів 5 курсу 9 семестру П ВН З М АЕМ  2020-2021 н.р.

№ ТЕМ А годин

1. П оказання та протипоказання щодо використання незнімних 
конструкцій у дітей та підлітків вкладок, ш тучних коронок і ш тифтових 
зубів. К онструкції зубних протезів у дітей для відновлення анатомічної 
форми зубів.

3

2. Заміщ ення дефектів зубних рядів у дітей та підлітків незнімними 
(мостоподібними ) конструкціями зубних протезів. Основні 
призначення незнімних мостоподібних конструкцій зубних протезів. 
П оказання. Вимоги. О собливості виготовлення. Значення стану тканин 
пародонту опорних зубів при визначенні конструкції протезу. Коронка з 
розпіркою , м остоподібні розсувні протези.

3

3. Травматичні уш кодж ення зубів та щелеп у дітей. о

4. Часткові знімні протези у дітей. Повні знімні протези у дітей. ->

5. Н езнімні ортодонтичні апарати. Знімні ортодонтичні апарати. 
Технології виготовлення ортодонтичних апаратів.
Стан СО ПР при ортодонтичному лікуванні.

3

6. Етіологія, патогенез, діагностика, проф ілактика та ортодонтичне 
лікування природж ених вад обличчя.

3

7. Д иф залік (ПМ К) 2

Всього за 9 семестр 20



Т ематичний план лекцій з ортодонтії 
Д ля студентів 5 курсу 9 семестру ПВН З М А ЕМ 2020-21 н.р.

№ Тема лекцій Години

1 Дитяче зубне протезування. Клініко-біологічне обґрунтування.
Дефекти зубних рядів і твердих тканин зуба у дітей. Причини,їх 
профілактика. Незнімні конструкції дитячого зубного протеза (коронки,, 
вкладки, кукси і штифтові зуби, мостовидні протези), покази до їх 
виготовлення.

2

2 Протезування знімними протезами. Матеріали, клініко-лабораторні 
етапи. Показання до виготовлення знімних дитячих протезів. Терміни 
заміни.

2

О
Э Травматичні ушкодження у дітей, їх ортопедичне лікування. 2

4 Вроджені незрощення у дітей. Етіопатогенез, клініка, лікування, 
профілактика.

2

5 Апаратурне та не апаратурне ортодонтичне лікування дітей з зубо- 
щелепними аномаліями.

2

Разом 10

Тематичний план практичних занять  
з дисципліни "О ртодонтія"  

для студентів 5 курсу 10 семестр 2020-2021 н.р.
№
з.п.

ТЕМ А Кількі
сть
годин

1. Організація ортодонтичної допомоги дітям і підліткам з дефектами 
зубів і зубних рядів.
М орфологічні та функціональні вікові особливості розвитку та 
формування зубощелепного апарату дитини та їх клінічна оцінка.

3

2. Функціональна анатомія жувального апарату. Характеристика 
ортогнатичного та патологічних видів прикусів.

3

3. Класифікація зубощелпних аномалій.
Методи діагностики зубощелепних аномалій.

3

4. Рентгенологічні, фотометричні та функціональні методи обстеження. 
Встановлення попереднього та кінцевого діагнозів.Складання плану 
лікування. Клінічні діагностичні проби Ешлера-Бітнера, Ільіної- 
Маркосян та Кібкало.

3

5. Гігієна ПР при ортодонтичному лікуванні. Особливості місцевих та 
загальних порушень стану організму при зубощелепних аномаліях.

о5

6. Планування ортодонтичного лікування.
Роль суміжних спеціалістів в процесі лікування ортодонтичних 
пацієнтів: терапевта-стоматолога та хірурта-стоматолога, педіатра, 
отоларинголога, ендокринолога, психоневролога, спеціалісти з опорно-

3



рухового апарату, лікарі ЛФК.

7. Синдроми захворю вань, що проявляю ться у порож нині рота 
(Ш ереш евського-Тернера, А перта-Крузона, П апійон-Л ефевра, 
О лбрайта, С тейнтона-К апдепона).

3

8. Ш кідливі звички у дітей та гігієна ГІР при ортодонтичном у лікуванні. 
П роф ілактика ортодонтичної патології відповідно віку дитини 
(формування навичок та уміння).

->3

9. Захист історії хвороби 3

10. Д иф залік о3

Всього за 10 семестр зо

Тем атичний план сам остійної роботи  
з дисципліни "О ртодонтія"  

для студентів 5 курсу стоматологічного ф акультету (9-Ю семестр)

№ Тема Кількість
годин

1.

Самостійне опрацю вання тем:
1. Реальні ш ляхи проведення профілактики ЗЩ А та деф орм ацій з 
урахуванням  сучасних умов для дітей, не охоплених заходами в 
організованих колективах.
2. Еволю ція ф ормування ЗЩ А на етапах розвитку лю дини.
3. Самостійне виготовлення ортодонтичних апаратів в умовах зуботехнічної 
ортодогтичн ої лабораторії.
4. Ретроспективне дослідж ення частоти звернень дітей з травмами зубів та 
м ’яких тканин лицьової ділянки дитячій поліклініці.
5. П ідготувати виступи щодо профілактики ЗЩ А, обумовлених ш кідливими 
звичками.

15

2.
П ідготувати та зробити ф ільм-презентацію  щодо здачі ортодонтичного 
апарату в клініці.

*

15

Всього надо 30 ЗО

6. Система оціню вання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;



г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на 
фотографіях, макро- і мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену 
(диф.заліку, заліку) (письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми 
за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною 
(традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт,, 
передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми (на 
кожному занятгі з практичної підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою оцінки 
конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як 
середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість занять у 
семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну
шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком)

4- 200- 4- 200- 4- 200- 4- 200-
бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4.6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос
4,52 181 3,99 160 3,47 139 татньо
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність 
для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного 
контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на



4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4.41 106 3,87 93 3,33 80.
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.
Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3, Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав 
не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 
балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни  визначається як сума балів 
за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги
до
письмової
роботи

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.

Практичні
заняття

Модуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т1-4 сума Т5-
Контрольна робота -  20 Контрольна робота -  20
Тест -  10 Тест -  10
Робота на парах -  5 Робота на парах -  5
Реферат -  15 Реферат -  15

50
Умови допуску до 
підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, перевірка 
ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів складання 2-х 
змістових модулів.__________________________________________________

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуваїі'ням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному



опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і
практичного матеріалу.__________________________________________________________________________
__________________________________8. Рекомендована література__________________________________

Базова:
1. Фліс П.С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 с.
2. Шмут Г.П.Ф., Холтгрейв Э.А., Дрешер Д. Практическая ортодонтия. Под ред. проф. П.С. 

Флиса. Пер. с нем. -  Львов: ГалДент, 1999.
3. Стефан Вільямс. Короткий посібник з телентгенографії. Під ред. проф. П.С. Фліса. -  Львів, 

2006.
4. Шарова Г.В., Рогожников Г.И. Ортопедическая стоматология детского возраста. М., 

«Медицина», 1991. с. 289.
5. Руководство по ортодонтии /под общей редакцией проф. Ф.Я. Хорошилкиной/ М. «Медицина» 

1982.
6. Фліс П.С., Омельчук М.А., Ращенко Н.В. та ін. Ортодонтия. -  К.: Медицина», 2008 р. - 360 с.
7. Флис П.С., Омельчук H.A., Ращенко Н.В. и др. Orthodontics. -  K.: Медицина», 2008 р. - 336 с.

Допоміжна:

1. Бенетг Дж., Р. Маклоулин под ред проф. Флиса П.С. «Механика ортодонтического лечения 
техникой прямой дуги», г. Львов: «ГалДент», 2001.

2. Варава Г.Н. и соавт. «Ортодонтия протезирования в детском возрасте» М. «Медицина», 1979.
3. Воробьев Ю.И. «Рентгенография зубов и челюстей». М. «Медицина», 1989.
4. Виноградова Т.П. «Стоматология детского возраста» М. «Медицина», 1987.
5. Головко Н.В. Профілактика зубощелепних аномалій. -  Вінниця: Нова Книга, 2005.
6. Григорьева Л.П. Прикус у детей .-К иев: Здоровье, 1995 г . -2 3 1  с.
7. Деклан Миллет, Ричард Уэлбери. Решение проблем в ортодонтии и детской стоматологоии. -  

М.: МЕДпресс-Информ, 2009. -  199 с.
8. Дорошенко С.І., Кульгінський С.А. Основи телерентгенографії. -  K.: Здоров’я, 2007. -  70 с.
9. Каламкаров Х.А. «Лечение зубо-челюстных аномалий у детей», «Медицина» 1978.
10. Калвелис Д.П. Ортодонтия. Л.Медгиз, Ленинград, отд-ние. 1964 с.238
11. Канюра O.A., Савичук Н.О., Голубчиков М.В. Основні напрямки реформування дитячої 

стоматологічної служби. -  Київ: Медицина, 2010 р.
12. Каспарова и соавт. «Заболевание височно-нижне-челюстного сустава у детей и подростков» М. 

«Медицина», 1981.
13. Колесов A.A. «Стоматология детского возраста» М. «Медицина», 1991.
14. Криштаб СИ., Василевская З.Ф., Мухина А.Д., Неспрядько В.П. Лечение зубо-челюстных 

деформаций Киев, «Здоров'я», 1982 с. 190.
15. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология. М. «Медицина», 1977.
16. Криштаб С.И. и соавт. «Ортодонтия и протезирование в детском возрасте». К. «Вища школа», 

1987.
17. Криштаб С.И. и соавт. «Ортопедическая стоматология» Киев, «Вища школа» 1986.
18. Куроедова В.Д. Новые аспекты болезни «Зубочелюстная аномалия». -  Полтава: Изд-во 

«Полтава», 1997. -2 5 5  с.
19. Куроедова В.Д., Дмитренко МЛ. Сучасні методи профілактики зубощелепних аномалій і 

деформацій// Світ ортодонтії. -  Київ: Вісник стоматології, 2003. - №1(4), с. 6-9
20. Маклафлин Р., Дж. Беннетт, X. Тревизи/ под ред проф. Флиса П.С. «Систематизированная 

механика ортодонтического лечения», г. Львов: «ГалДент», 2005.
21. Маланчук В.О., Борисенко A.B., Фліс П.С. та ін. Основи стоматології. - Київ: «Медицина», 2009

Р-
22. Мироненко Г.С. «Вопросы медицинской деонтологии и врачебной этики в стоматологии» 

лекции для врачей-слушателей. Л., 1987
23. Нападов М.А. и соавт. «Медицинская деонтология и медицинская психиатрия в стоматологии»

 К. «Здоров'я», 1984.________________________________________________________________________



24. Окушко В.П. Аномалии зубо-челюстной системы, связанные с вредными привычками и юс 
лечение. М. «Медицина», 1975.

25. Персии Л.С. Ортодонтия М. ОАО «Медицина», 2004.
26. Персии JI.C. Ортодонтия. Диагностика, виды зубочелюстных аномалий. -  М. НИЦ «Инженер», 

1996.
27. Персии JI.C. Ортодонтия. Современные методы диагностики зубочелюстно-лицевых 

аномаилий. Руководство для врачей. -  М.: ООО «ИЗПЦ «Информкнига», 2007. -  248 с.
28. Равинда Нанда. Биомеханика и эстетика в клинической ортодонтии. -  М.: МЕДпресс-Информ, 

20 0 9 .-3 8 6  с.
29. Прохончуков A.A. и соавт. Функциональная диагностика в стоматологической практике. М. 

«Медицина», 1980.
30. Смаглюк Л .В. Развитие функции жевания у детей 3-5 лет в норме и патологии// Ортодонтия. 

Методы профилактики, диагностики и лечения: Тр. ЦНИИС. -  М., 1990.
3 1. Снагина Н.Г. Ранняя диагностика зубочелюстных аномалий у детей: Метод, рекомендации. -  

М.: ЦОЛИУВ, 1971.
32. Стефан Вільямс. Короткий посібник з телентгенографії. Під ред. проф. П.С. Фліса. -  Львів, 

2006.
33. Станислав В. Маевски. Стоматологическая гнатология. -  Львов: ГалДент, 2008.
34. Уильям Р. Проффит. Современная ортодонтия. -  М.: МЕДпресс-Информ, 2006. -  559 с;
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