
Дисципліна Композитні реставрації естетичної зони. 

Мистецтво та наука на стику цифрової та 

ручної корекції посмішки 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 5 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра Терапевтичної стоматології 

Вимоги до початку Базові знання на рівні пропедевтики 

терапевтичної стоматології, ортопедичної 

стоматології. Базові знання на рівні 

терапевтичної стоматології з розділу «Карієс 

зубів». 

 

Що буде вивчатися Планування реставрацій в естетично значущій 

зоні. Основи цифрового планування і дизайну 

посмішки. Фото протокол при плануванні 

реставрацій фронтальних і бічних зубів, 

інструменти та особливості при підготовці до 

реставрації. 

Підбір відтінків композитного матеріалу 

необхідних для реставрації. Color map, техніка 

використання на клінічному прийомі. 

Особливості препарування передніх зубів при 

проведенні прямої реставрації (інструменти, 

дизайн порожнини, підготовка до реставрації). 

Запобігання появи білих ліній і пігментації на 

кордоні реставрація-зуб. 

Адгезивний протокол. Нюанси адгезивного 

протоколу при роботі з вітальними та 

девітальними зубами. Адгезивні системи 

останнього покоління на основі MDP. 

No-prep методика (реставрація зубів без 

препарування), показання, основні клінічні 

аспекти. 

Використання тільки одного відтінку 

композиту для проведення реставрації переднього 

зуба (одноопакова методика). Естетичні 

можливості, показання, тонкощі роботи. 

Техніка роботи з композитним матеріалом при 

реставрації передніх зубів. Дві різні методики - 

пошарова реставрація та методика StyleItaliano, 

відмінності, показання. 



Естетика білого і рожевого. Менеджмент 

м'яких тканин як важливий етап успішного 

лікування. 

Етапи фінішної обробки реставрації: надання 

гармонійної форми, методики створення макро- і 

мікрорельєфу (мамелонів, перекіматів). 

Тактика вибору реставраційного матеріалу в 

залежності від клінічної ситуації при відновленні 

порожнин 5 класу. 

С-фактор - його роль у відновленні порожнин 5 

класу. 

Принципи побудови контактних поверхонь, 

інструменти та матеріали для створення їх 

правильного профілю. 

Макро- і мікро- естетика бічних зубів: контури, 

морфологічні елементи і рельєф. 

Особливості функціональної анатомії бічних 

зубів, нюанси і тонкощі моделювання жувальної 

поверхні. 

Концепція біоміметичних реставрації та 

реалізація пошарового внесення композиту з 

відтворенням всіх ефектів внутрішньої топографії 

і зовнішньої анатомії бічних зубів. 

Інструменти для моделювання, швидкі техніки 

реставрації. 

Секрети фінішної обробки для отримання 

ефекту натуральної поверхні жувальної групи 

зубів, інтеграція в оклюзії. 

Оцінка результатів естетичної реставрації. 

Стабільність композиту і збереження його блиску, 

розбір факторів, здатних вплинути на 

довговічність реставрації. 

 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Основним завданням естетичної стоматології є 

виготовлення реставрацій, що характеризуються 

функціональною ефективністю, біосумісністю і 

естетичною досконалістю, з урахуванням всіх 

індивідуальних фізіологічних особливостей 

пацієнта. Використання сучасних матеріалів і 

технологій в області відновлювальної терапії зубів 

істотно розширило спектр можливостей по 

виготовленню художніх реставрацій, що призвело 

до інноваційних змін в області естетичного 

моделювання в порожнині рота. В даний час все 

більше лікарів розуміють, що провести тільки 

художню реставрацію зуба, навіть 



найсучаснішими композитними матеріалами, 

недостатньо. Щоб добитися стійкого і 

гарантованого клінічного успіху потрібен 

комплексний підхід. Лікарям-стоматологам 

необхідна об'єктивна інформація не тільки про 

морфологію зубів, але і про функціональний стан 

зубо-щелепного апарату. 

 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студент на практиці відпрацює такі практичні 

навики, як: 

 аналізувати функціональні і 

анатомічні особливості передніх і бічних 

зубів; 

 проводити ізоляцію при різного 

ступеня зруйнованості зуба; 

 вибирати інструменти та матеріали, 

швидко підбирати потрібні відтінки при 

реставрації; 

 препарування, адгезивна підготовка та 

моделювання; 

 адаптувати реставрацію до прикусу; 

 догляду за композитними 

реставраціями; 

 відновленню передніх і бічних зубів 

(на фантомі). 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

Важливість знань, що набуваються під час 

даного курсу допоможе в майбутньому 

використовувати данні навички на практиці, 

наддасть основи розуміння роботи з пацієнтами, 

яким потрібно зробити естетичні реставрації. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, 

РСО, контрольні завдання, підручник, 

навчальний посібник (практикум), індивідуальні 

завдання, презентації, питання для поточного 

контролю, 

тести, задачі, питання для підсумкового 

контролю. 

 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття  

Семестровий 

контроль 

ПМК 

R 
 


