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Передмова
Сучасна стоматологічна наука широко використовує 

медичну термінологію, що бере початок від часів стародавньої 
Греції та Риму. Кваліфікацію зубного техніка визначають 
не лише теоретичні знання та необхідні практичні навики, 
але і належне володіння медичною термінологією. Це дає 
можливість зубному техніку систематизовано засвоювати 
медичну інформацію, добре орієнтуватись у світовій 
медичній літературі, уникати помилок, які трапляються у 
повсякденній роботі. На сучасному етапі розвитку медичної 
науки, зокрема ортопедичної стоматології, з’являються 
нові медичні терміни, пов’язані з новими досягненнями 
в технології виготовлення сучасних зубних протезів та 
апаратів, упровадження в практику нових зуботехнічних 
матеріалів. У цьому процесі велика роль належить зубним 
технікам, підготовка яких неможлива без володіння 
медичною термінологією, вмінням користуватись нею у 
своїй практичній діяльності. 

Під час вивчення стоматологічних дисциплін особливо 
гостро відчувається незнання студентами медичних 
професійних термінів, що не дає можливості краще 
засвоювати навчальний матеріал. У словнику подається 
коротке тлумачення термінів, понять та визначень найбільш 
поширених у щоденному вжитку зубного техніка, з якими 
він буде зустрічатися в процесі професійного становлення 
і які необхідні йому для спілкування зі своїми колегами та 
лікарями-стоматологами в стоматологічній клініці.

Словник складається із медичних термінів, розташованих 
в алфавітному порядку з необхідними поясненнями та 
переліку літератури, використаної при підготовці словника. 
Значення кожного терміну розкривається за допомогою 
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короткого стислого визначення поняття та його змісту.
Основою вибору медичних термінів є їх практичне 

застосування студентами на заняттях і зубними техніками у 
своїй повсякденній роботі.

В словник включені основні терміни з анатомії і фізіології 
зубощелепного апарату, зуботехнічного матеріалознавства та 
інструментарію, техніки виготовлення знімних і незнімних 
конструкцій зубних протезів, ортодонтичних та щелепно-
лицевих апаратів.

Словник медичних термінів для зубних техніків 
укладений вперше, тому автори будуть вдячні всім, хто 
вкаже на недоліки словника і бажані у ньому зміни.




