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institutions, there is a process of gradual depletion of the resource of their 

professional health. 

2. The progression of pathological conditions in the body of students of higher 

education institutions against the background of the loads associated with the 

learning process may contribute theprogression of acute or chronic diseases. 

3. Special programs of preventive rehabilitation, designed for students of 

higher education, provided they are timely and correct, can provide the effect of 

inhibiting the development of pathological changes in the body. 

Keywords:occupational health resource, intellectual workload, preventive 

rehabilitation programs. 
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В оглядовій статті проаналізовано механізми адаптації до зубних 

протезів. Висвітлено проблему поглибленого уявлення про фонетичні аспекти 

механізмів реабілітації на етапах користування протезами. Стоматологічні 

протези розглядають як апарат із лікувальними, реабілітаційними і 

профілактичними функціями, який дозволяє поліпшити якість життя  

стоматологічного хворого. Адаптація до протезу – багатоплановий процес. З 

цих позицій звикання до протезів пояснюється розвитком коркового 

гальмування, яке веде до зникнення відчуття стороннього предмету в 

порожнині рота. Ці зміни відбуваються на підставі загального закону, згідно з 
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яким багаторазова повторювальний подразник  перетворюється на гальмівний 

агент. На основі мастікографії встановлено, що звикання до протезів 

пов’язане з появою вдосконалення і закріплення нових умовних рефлексів. 

Поєднання цих поглядів є з’ясування ролі й умовних і умовно-безумовних 

рефлексів у процесах адаптації до зубних протезів. У цих дослідженнях 

показано, що у відповідь на повторювану подразнюючу дію протеза 

розвивається безумовне охоронне гальмування, а відновлення функції жування 

зумовлене утворенням нового динамічного стереотипу акту вживання їжі. 

Ключові слова: адаптація до протезів; фонетична реабілітація; 

вимовляння звуків; конструкція зубних протезів. 

 

Постановка проблеми. Мовлення – це складний рухівний акт, який 

координується і контролюється центральною нервовою системою [24]. 

Механіка звуковимовляння в нормі та за умов патології детально описана в 

літературі [9, 22]. Зокрема, усі свистячі звуки – ротові, передньоязикові, 

щілинні. Губи при їх проголошенні знаходяться в положенні оскалу, зуби – на 

відстані 1-1,5 мм, язик широкий, кінчиком упирається в нижні різці, спинка 

його вигнута, утворює жолобок, а бічні краї прилягають до  внутрішньої 

поверхні верхніх зубів. Усі шиплячі – ротові, передньоязикові, щілинні або 

змично-щілинні. Губи при їх вимовлянні витягнуті вперед, зуби зближені, язик 

нагадує ківш (його бічні краї притиснуті з середини до верхніх корінних зубів, 

а середина передньої частини утворює щілини з піднебінням відразу за 

альвеолами [16].  

Мета статті – провести поглиблений аналіз механізмів реабілітації 

стоматологічних хворих при зубному протезуванні та виявити невисвітлені 

питання щодо врахування фонетичних аспектів. 

Загальновідомо, що одним із першочергових завдань при лікуванні 

ортопедичних стоматологічних хворих є відновлення фонетичних одиниць 

мовлення. Адже дефекти мовленнєвої функції часто ведуть до професійної 

непридатності педагогів, дикторів, диспетчерів [10]. Фонетична реабілітація  

хворих у клініці ортопедичної стоматології має медичне і соціальне значення 

[5]. Обмеженість інформації стосовно фонетичних процесів при зубному 

протезуванні потребує розгляду даних, одержаних у суміжних галузях науки 

[7, 11, 8]. 

Виклад основного матеріалу. Виникнення неправильного вимовляння 

звуків розглядають як наслідок моторних і сенсорних порушень центрального 

або периферичного характеру: 1) змін у будові артикуляційного апарату і 

порушень інервації м’язів, які беруть участь в артикулюванні; 2) зниження 

периферичного слуху і порушень слухового сприйняття центрального 

характеру. Неправильна вимова найчастіше спостерігається в групах свистячих 
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(22%), сичачих (24%) звуків, [р] (26%), [л] (10%), які характеризуються 

складністю звучання і відповідно складністю артикуляційної роботи [9]. 

В логопедії правильна постановка звуку виробляється за допомогою ряду 

послідовних прийомів [16]. Спочатку потрібний артикуляційний уклад 

розчленовується на більш елементарні артикуляційні рухи, що тренуються, 

повторюються до автоматизму. Прості відпрацьовані рухи вводяться в 

комплекс рухів, завдяки чому виробляється правильний артикуляційний уклад 

потрібного звуку. При відтворенні правильного укладу включається 

голосодихальний струмінь, закріплюється правильна вимова,  на якій 

концентрують слухову увагу. Зазначений процес  з фізіологічної точки зору є 

створенням умовного рефлексу [16]. 

Описано, що патологічному звукоутворенню сприяють аномалії та 

деформації зубо-щелепної системи: відкритий і прогенічний прикус, вузьке і 

глибоке піднебінне склепіння, S-подібне склепіння, вертикальне положення 

або нахил в піднебінний бік верхніх передніх зубів, значна  різниця в 

зазначеннях кутів нахилу фасеток різців і передньої стінки склепіння [9]. 

Фонетично оптимальні умови в ротовій порожнині створюються, якщо кути 

нахилу піднебінних фасеток передніх зубів і передньої стінки піднебінного 

склепіння до оклюзійної площини становлять відповідно 45,5±10° та 40±10°, а 

саме склепіння пропорційно розвинуте, має в сагітальному напрямі отлогу або 

трохи куполоподібну  форму [12]. Однією з головних причин порушення 

звуковимовляння є дефекти зубних рядів, особливо фронтальної ділянки зубо-

щелепної системи, де порушується генерація всього набору зубних звуків [10].  

Певне коло робіт присвячено методам дослідження вимовляння звуків із 

різних точок зору: фізичної (акустичної), анатомо-фізіологічної і лінгвістичної 

[6]. Виявленням недоліків артикуляції займались шляхом прослуховування. У 

ряді досліджень вивчення порушень артикуляції звуків проводили з 

використанням анатомо-фізіологічних і акустичних характеристик за 

допомогою апаратів [18].  

В літературі описуються різні способи реєстрації і вивчення роботи 

органів мовлення для кожної артикуляційної зони окремо. В.В. Алякринський 

(1958) розробив методику об'єктивного визначення фізиології і патології мови, 

яка дозволяє точно реєструвати і вимірювати латентні періоди мовних реакцій, 

довжину і силу кожного звуку, складу і слова. Він запропонував метод 

реєстрації на апараті, який складається з мікрофона, підсилювача і 

спеціального осцилографа. Цей апарат реєструє до 50 коливань за 1 сек. За 

допомогою осцилографії звуків мовлення встановлюється чіткість вимови 

окремих фонем, які залежать від роботи артикуляційного апарату [1].  

Сучасні методи дослідження мовлення в дорослих і дітей також 

базуються на аудіюванні, аудіометрії і спектральному аналізі звуку [20, 22]. 
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Поєднання спектрографії звуків, осцилографії, слухового аналізу 

дозволяє встановлювати точні фізичні властивості  та механізми вимовляння 

фонем української мови, оцінювати лінгвістичну значущість їх сполучень у 

загальній структурі мови. 

Особливий інтерес для стоматологів, працюючих в умовах поліклініки, 

має метод палатографії звуків. Існують і використовуються дві модифікації 

палатографії - пряма і непряма. Метод непрямої палатографії застосовувався 

багатьма авторами, в той час, як методику прямої палатографії - 

фотопалатографії, використовували рідко [3]. 

Л.Г. Скалозуб (1958) використовувала також одонтограми - зображення 

внутрішньої поверхні нижніх зубів і ясен з відбитками, які залишені язиком під 

час артикуляції того чи іншого звуку. На основі одонтограм можна 

спостерігати за розміщенням кінчика язика та його формою під час утворення 

більшості приголосних звуків. Зараз існують також сучасні об’єктивні методи 

вимірювання рухів язика та їх координацію з ковтанням та вібрацією 

голосових зв’язок [21].  

Будь-яка фізична активність, в тому числі генерування звуків, 

супроводжується певними енергозатратами, які в нормі є мінімальними. З 

метою оцінки енергозатрат під час мовного навантаження запропоновано 

реєструвати частоту серцевих скорочень за даними електрокардіограми [10]. 

Приріст енергозатрат, пов’язаних з мовною діяльністю, за показниками частоти 

серцевих скорочень досягає 12%. Існування дефектів зубних рядів зменшує цей 

показник. За наявності протезів енергозатрати підвищуються сильніше [10]. 

Сучасний етап акустико-фонетичного розпізнавання звуків 

характеризується автоматичним аналізом природного злитного мовлення, 

набуває важливого значення формалізація акустико-фонетичних і 

фонологічних правил, які визначають особливості параметричного 

представлення звуків мови залежно від фонетичного контексту і особливостей 

мовлення [7, 11, 8, 14]. Це знаходить відображення в створенні комп’ютерних 

програм для реєстрації, діагностування і профілактики лінгво-фонетичних змін 

до і після стоматологічного втручання [15]. Цей чутливий інформативний 

метод пропонується застосовувати для дослідження впливу різноманітних 

конструкцій протезів на якість звуку і резонансної функції ротової порожнини 

[19]. Його зокрема використано в хворих, прооперованих з приводу 

доброякісних і злоякісних пухлин щелеп або піднебіння [2]. За даними цього 

методу, після операції з’являється нечіткість вимови окремих звуків, заміна 

одних звуків іншими ([в] на [м], [п] на [х] та інші), накладання шумових 

ефектів. Після виготовлення таким хворим протезів з порожнистим базисом 

значно покращується вимова майже всіх звуків, крім заміни [т] на [с] або [х] в 

окремих словах. 
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В ортопедичній стоматології давно відома фонетична корекція зубних 

протезів на етапі клінічної перевірки. Вона полягає у вимовлянні фонем [п], 

[б], [в], [ф] для з’ясовування правильності визначення вільного оклюзійного 

простору вертикальних розмірів верхніх передніх зубів. У ході фонетичної 

корекції також застосовують вимовляння окремих звуків [с], [з], [ц], [т], [д], 

[ш], [ч] і їх сполучень із різними приголосними для контролю за формою і 

положенням верхніх передніх зубів відносно оклюзійної площини, а також для 

контролю за конфігурацією піднебінного склепіння базису протеза. Особливу 

увагу приділяють звуку [c] і його залежності від нахилу верхніх різців [23]. 

Описано, що при користуванні ПЗЗП обох щелеп або верхньої щелепи (за 

наявності часткового знімного протезу нижньої щелепи) можуть 

спостерігатись порушення вимовляння [11]. В спонтанному вимовлянні в таких 

пацієнтів спостерігається відхилення від фонетичної норми при вимовлянні 

язично-зубних приголосних ([с], [з], [ц], [т], [д]), язично-піднебінних ([ч], [ш]) і 

особливо сполучень приголосних ([с]-[т], [с]-[т]-[в], [с]-[з], [с]-[ч], [з]-[д]). 

пацієнти уникають вимовляти важкі для них звукосполучення, підшукують 

легші для вимови слова, що робить їх мову уповільненою [11].  

Нечітке вимовляння частіше за все, зумовлене недосконалістю 

конструкцій протезу на беззубу верхню щелепу, а саме несприятлива для 

фонації конфігурація піднебінного склепіння (40%), значний кут нахилу 

піднебінних фасеток верхніх передніх штучних зубів (20%), значна різниця в 

кутах нахилу фасеток передніх зубів і передньої стінки склепіння базису 

протезу до оклюзійної площини (17%), звужена зубна дуга (5,7%), подовжені 

або вкорочені верхні передні штучні зуби (4,8%), різко виражені пагорби 

премолярів (5,7%), неправильна висота центральної оклюзії (2,4%), вкорочені 

межі базису (3,8%) [11]. 

Існують різні думки щодо вдосконалення фонетичної реабілітації у 

ортопедичних стоматологічних хворих. К.В. Рутковський (1970) вважає, що 

для створення в порожнині рота оптимальних умов для вимовляння звуків 

потрібно намагатись відновити на зовнішній поверхні базису протезу всі 

особливості рельєфу твердого піднебіння пацієнта. Водночас З.В.Лудиліна 

(1974) вважає, що за умов несприятливих фонетико-акустичних умов 

формування звуків у ротовій порожнині хворого конструкція повних знімних 

зубних протезів має сприяти їх поліпшенню, потрібно створювати зубні 

протези з фонетично-оптимальною конфігурацією піднебінного склепіння і 

постановкою верхніх передніх зубів [11]. При виконанні цього принципу 

забезпечується висока ступінь розбірливості мови. 

Нині добре відомо, яким чином конструктивні особливості протеза 

впливають на звуковимовляння. З.Ф. Василевською (1971) наведений 

детальний аналіз впливу конструктивних особливостей протезів та недоліків 
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протезування на вимову окремих звуків [3]. Вона вказує зокрема, що при 

неправильному нахилі нижніх різців у протезі, надмірному потовщенні 

базисної пластинки погіршуються умови для відтворення звуку [i]. Якщо 

верхні різці в протезі поставлені з великим нахилом уперед - погіршується 

вимова звуку [у]. Конструктивні особливості протезу, неправильна постановка 

зубів та моделювання базису погіршують артикуляцію не тільки голосних, а й 

приголосних звуків. Чітка вимова звуків [т], [д], [н] людьми, які носять 

протези, залежить від створення нормальної форми штучної "зубної" дуги і 

правильного моделювання піднебінної поверхні базису. Нечітка вимова звуків 

[с], [з] виникає у протезоносія при потовщенні базису верхнього протезу на 

фронтальній ділянці, при сплощенні зубного ряду з оральним нахилом зубів, а 

також при постановці верхніх фронтальних зубів не по верхівці альвеолярного 

гребеня. Недбале моделювання базису верхнього протезу, потовщення 

піднебінного склепіння, неправильне моделювання дуги бюгельного протезу 

здатні порушувати артикуляцію звуків [к] та [г]. 

Вважають, що анатомо-антропологічний підхід до виготовлення ПЗЗП 

має ґрунтуватись на принципі завдання висоти повного протезу, яка 

визначається сумою товщини базису під штучними зубами і висоти коронки, 

котра дорівнює висоті природного зуба [4].  Тільки в цьому разі забезпечується 

максимальне збереження резонаторного простору порожнини рота, що сприяє 

поліпшенню дикції і зменшує фонетичні розлади в хворих-протезоносіїв [17]. 

Таким чином, в літературі широко висвітлені особливості реабілітації 

беззубих хворих за допомогою ПЗЗП. Таке ортопедичне лікування ґрунтується 

на використанні традиційних і нових стоматологічних матеріалів, 

удосконаленні технологій зняття відбитків та виготовлення ПЗЗП. 

Поглиблюються уявлення про патогенез порушень при повній або частковій 

адентії та про механізми їх подолання за допомогою зубних протезів. Однак 

дотепер у літературі лишається майже невисвітленим питання щодо 

врахування фонетичних аспектів як при аналізі анатомо-фізіологічних 

особливостей беззубого рота при підготовці до протезування, так і на різних 

етапах користування зубними протезами. Поодинокі літературні джерела 

узагальнюють певні закономірності взаємозв’язку між конструкцією ПЗЗП і 

актом мовлення, але в жодному з джерел не знайдено достатнього опису 

динаміки відновлення нормального вимовляння окремих звуків і мовлення 

вцілому на початку користування ПЗЗП.  Відсутні відомості щодо ролі 

нейром’язових факторів (зокрема функції м’язів губ та язика) у розвитку 

мовленнєвої адаптації. Не знайдено також публікацій, які б стосувались 

можливості управління процесами мовленнєвої адаптації, поліпшення її 

ефективності і скорочення терміну.  
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Висновок: результати аналізу літературних даних щодо даного 

дослідження підтверджують актуальність і необхідність вивчення фонетичних 

аспектів реабілітації на різних етапах користування  зубними протезами. 
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Nidzelsky M. Ya., Rimar MP 

MODERN VIEWS ON PHONETIC REHABILITATION OF 

ORTHOPEDIC DENTAL PATIENTS 

Dental prostheses are considered as a device with therapeutic, rehabilitation 

and prophylactic functions, which improves the quality of life of a dental patient. 

Adaptation to a prosthesis is a multifaceted process. From these positions, the 

habituation to prostheses is explained by the development of cortical inhibition, 

which leads to the disappearance of the sensation of a foreign object in the mouth. 

These changes occur on the basis of the general law, according to which a repeated 

repetitive stimulus becomes a inhibitory agent. On the basis of masticography it is 

established that habituation to prostheses is connected with emergence of perfection 

and fixing of new conditioned reflexes. The combination of these views is to clarify 

the role of both conditioned and unconditioned reflexes in the processes of 

adaptation to dentures. These studies have shown that in response to the repeated 

irritating effect of the prosthesis, unconditional protective inhibition develops, and 

the restoration of masticatory function is due to the formation of a new dynamic 

stereotype of the act of eating. 

An important component of adaptation processes in patients is psychological 

adaptation. It is believed that it is the sum of complex conditioned reflex reactions of 
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the patient, which belong to the sphere of human emotions and determine the degree 

of satisfaction with prostheses. The importance of psychological factors in the 

development of adaptation to prostheses stimulates the creation of new and 

improvement of existing methods for assessing the psycho-emotional state of 

orthopedic dental patients. According to the results of these methods, high personal 

anxiety is the main factor that causes the development of psycho-emotional stress in 

orthopedic treatment. 

The review article analyzes the mechanisms of adaptation to dentures. The 

problem of in-depth understanding of the phonetic aspects of rehabilitation 

mechanisms at the stages of prosthesis use is covered. 

Keywords: adaptation to prostheses; phonetic rehabilitation of pronunciation 

of sounds; design of dentures. 
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У статті розкрито програми фізичної активності літніх людей, якими є 

комплекси аеробних вправ, вправи з обважнювачами і вправи, що розвивають 

гнучкість. Скандинавська ходьба – відносно новий метод тренування ходьби, 

що виконується з використанням ергономічних палиць. Основна мета занять 

скандинавської ходьбою – задіяння м'язів верхніх кінцівок для зміцнення м'язів 
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