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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Ортопедична стоматологія 

Викладач (-і) Д.м.н., проф. Куц Павло Валерійович 

Ас.Шабранська В.В. 

 

Контактний телефон викладача  

E-mail викладача forum-for-me@bigmir.net 

Формат дисципліни Нормативна 

Обсяг дисципліни 120 академічних годин, або 4 кредити ЄКТС. 

З них: 80 годин – аудиторних (30 годин лекцій та 

50 годин практичних занять) та 40 годин СРС 

(самостійної роботи студентів). 

Тривалість практичного заняття – 2 академічні 

години (12 занять) у 7 семестрі та 2 академічні години 

(13 занять) у 8 семестрі. 

Тривалість лекції – 2 академічні години (20 годин 

лекцій у 7 семестрі та 10 години лекцій у 8 семестрі). 

Самостійна робота студентів – 16 години у 7 та 24 

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 єлектрону пошту, Вандрайв 

Консультації Веб конференції в різних програмах (Зум, Скайп, Миит, 

Джитси, Тиимс, Вайбер, Фейсбук, Циско вебекс).  

Обмін завданнями через єлектрону пошту, Вандрайв 

2. Анотація до курсу 

Ортопедична стоматологія – це навчальна дисципліна, що надає змогу студентам 

оволодіти в клініці певними стоматологічними маніпуляціями, що використовуються 
при лікуванні пацієнтів з дефектами коронкової частини зуба, з частковими дефектами 
зубних рядів. Набуті таким чином спеціальні (фахові) компетенції студенти в 
подальшому використають у процесі лікування стоматологічних пацієнтів 
ортопедичного профілю.  

Студенти  знайомляться  з  організацією  та  роботою клінічних кабінетів, 
оформленню документації. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ортопедичне лікування 
захворювань зубощелепного апарату є: 

Модуль 3 «Повне знімне протезування» 

Модуль 4 « Щелепно-лицева ортопедія» 
 

3. Мета та цілі курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Ортопедична стоматологія» є 

оволодіння на пацієнтах методикою виконання певних стоматологічних маніпуляцій, які 

використовуються при лікуванні пацієнтів з дефектами,  травмами обличчя, з адентією, 

для можливості їх подальшого застосування при лікуванні пацієнтів та формування 

спеціальних (фахових) компетентностей в клініці ортопедичної стоматології. 
 Основними завданнями вивчення дисципліни «Ортопедична стоматологія» є: 

1. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 
фахівця та принципами фахової субординації у клініці ортопедичної стоматології.  

2. Демонструвати вміння обстежувати пацієнтів з дефектами твердих тканин, 
частковими дефектами зубних рядів та повною втратою зубів в клініці ортопедичної 
стоматології.  

3. Демонструвати виконання стоматологічних маніпуляцій у пацієнтів з дефектами 

твердих тканин, частковими дефектами зубних рядів, повною втратою зубів, при 
травматичних ушкодженнях щелепно-лицевої ділянки в клініці ортопедичної стоматології. 
 

4. Результати навчання (компетентності) 

Результати навчання Методи навчання 

mailto:forum-for-me@bigmir.net


Володіти сучасними методами 

профілактики, діагностики та 

лікування пацієнтів з адентією, при 

травмах 

Лекції, практичні заняття, усне опитування, тести, 

діалог з здобувачами вищої освіти, творчі роботи зі 

створенням мультимедійних презентацій та їх 

представлення, самостійна робота з літературними 

джерелами 

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.  
- загальні:  
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим.  
Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.  
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Здатність спілкуватися другою 
мовою.  
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно. 

Вміння виявлять, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність до вибору стратегії спілкування. 

Здатність працювати у команді. 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Навички здійснення безпечної діяльності 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

- спеціальні ( фахові, предметні): 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “ ортопедична стоматологія” студент 
повинен вміти:  
Модуль 3 «Повне знімне протезування» 

1. Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого з повною 
відсутністю зубів в клініці ортопедичної стоматології;  

2. Пояснювати результати клінічних та спеціальних (додаткових) методів дослідження;  
3. Виконувати припасування жорстких індивідуальних ложок на верхню та нижню 

щелепи;  
4. Демонструвати отримання функціональних відбитків;  
5. Аналізувати фактори оклюзії;  
6. Порівнювати різні види артикуляторів;  
7. Вміти проводити загіпсовку моделей в артикуляторі;  
8. Виконувати реєстрацію рухів нижньої щелепи;  
9. Засвоїти основні положення сферичної та суглобової теорій артикуляції;  
10. Демонструвати методику Ефрона, Гельфанда, Каца; 

11. Обстежувати порожнину рота пацієнта в повною відсутністю зубів.  
12. Отримувати анатомічні відбитків з беззубої верхньої та нижньої щелеп 

для виготовлення індивідуальних ложок.  
13. Виготовляти індивідуальні ложки на верхню та нижню щелепи. 

14. Припасовувати жорсткі індивідуальні ложки. 

15. Отримувати функціональні відбитки з верхньої та нижньої щелеп.  
16. Визначати центральне співвідношення щелеп при дефектах зубних рядів IV групи.  
17. вміти проводити перевірку конструкції повних знімних протезів;  
18. вміти проводити формування та полімеризацію пластмас; 

19. виконувати перевірку фіксації повних знімних протезів в порожнині рота пацієнта;  
20. засвоїти послідовність обробки повних знімних протезів після полімеризації;  
21. демонструвати проведення корекції базису та оклюзії у повних знімних протезах;  



22. діагностувати можливі ускладнення місцевої анестезії;  
23. проводити лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота, які 

виникають під впливом знімних протезів.  
24. Проводити анатомічну постановку зубів по склу, за сферичною поверхнею 
25. Проводити перевірку конструкції повних знімних протезів  
26. Проводити фіксацію повних знімних протезів. 

27. Проводити корекцію повних знімних протезів 
 

Модуль 4 «Щелепно-лицева ортопедія»  
28. Проводити клінічне обстеження пацієнтів з переломами щелеп;  
29. Проводити диференціальну діагностику між переломами щелеп різної локалізації;  
30. Накладати транспортні шини та проводити лігатурне зв’язування зубів.  
31. Отримувати відбитки та визначати центральне співвідношення при 

виготовленні формуючих апаратів.  
32. Визначати об’єм ортопедичних заходів лікування при несправжніх суглобах.  
33. Проводити вибір конструкції зубного протезу в залежності від ступеню 

звуження ротової щілини.  
34. Отримувати відбитки у хворих з мікростомією. 

 

 

5. Організація навчання курсу 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

 

    
Тема 

    
Лекції 

Практичні 
СРС         

заняття             

   Модуль 3    

   «Повне знімне протезування»   

   4 рік навчання 7-й семестр    

      

1 

Обстеження хворих з повною відсутністю зубів. 

Класифікація беззубих щелеп та слизової оболонки за 

Люндом, Суплі. Прийом хворих.  
2 2 1  

 

    

        

       

2 

Підготовка порожнини рота беззубих хворих 
до протезування. Методи фіксації повних 
знімних протезів (фіксація, стабілізація та 
рівновага). Прийом хворих.   

2 2 1    

     

        

3 

Анатомічні відбитки беззубих щелеп. Протезне поле 
та протезне ложе. Визначення максимальних границь 
протезного ложа на моделях. Прийом хворих.  

2 2 1   
   

       

4      

 

Індивідуальні ложки, їх види та способи виготовлення 
(ЦИТО, Василенко З.С.). Припасовка індивідуальних 
ложок по Гербсту Види функціональних відбитків. 
Методики отримання функціональних відбитків. 
Відбиткові матеріали. Визначення границь. Прийом 
хворих.  2 2 1 

        



5 

Прикусні валики та їх види. Методики виготовлення. 
Вимоги до прикусних валиків. Прийом хворих. 
Методики визначення та способи фіксації 
центрального співвідношення щелеп. Можливі 
помилки та їх виправлення.  

2 2 1       

6 

Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Фактори оклюзії. 
Теорії артикуляції, основні положення  (Монсона, Гізі-
Ганау).  

2 2 1     

      

7 

Анатомічна постановка штучних зубів по склу, за 
сферичною поверхнею. Перевірка воскової конструкції 
повних знімних протезів. Виправлення можливих 
помилок в клініці. Виправлення помилок попередніх 
етапів виготовлення протезів в лабораторії. Прийом 
хворих.  2 2 1 

8 

Остаточне моделювання базису протезу, 
загіпсовка моделі в кювету (пряма, зворотна, 
комбінована). Лабораторні етапи 
виготовлення повних знімних протезів 
(паковка, полімеризація).  Обробка, шліфовка, 
поліровка протезів.   2 2 1 

9   
2 2 1  Можливі помилки та способи їх усунення. Корекція та 

здача повних знімних протезів. 

 

     

        

10 
 

Вплив базисів пластиночних протезів на тканини 

порожнини рота. Адаптація до протезів.  
  

2 2 1-       
        

11 Диф. залік (ПМК)    4 6 

 Всього     20 24 16 

 Всього годин       

 Кредитів ЕСТS   2,0  

 Підсумковий контроль    Диф.Залік  

 
 

Модуль 4    

 Щелепно-лицева ортопедія.   

 4 -й рік навчання 8-й семестр    

     

     

1 

Контроль початкового рівня знань. Щелепно-лицева 
ортопедія. Мета і завдання. Будова ВЩ і НЩ. 
Жувальні м’язи. Будова СНЩС.  Класифікація 
переломів щелеп. Клінічні ознаки при різних видах 
переломів. Механізм зміщення відламків при 
переломах  щелеп  1 2 2 

      

2 

Стоматологія надзвичайних станів. Види та об’єм 
ортопедичної стоматологічної допомоги при 
ураженні щелепно-лицевої ділянки. Загальна 
характеристика щелепно-лицевих апаратів та їх 
класифікація.  Транспортні   шини.  1 2 3 

      



3 

Лігатурне зв’язування зубів,  показання,  

протипоказання. Можливі помилки та ускладнення. 

(в тому числі 1 година лабораторних занять)  1 2 2 

      

      

4 

Лікування переломів щелеп без зміщення відламків 

за допомогою гнутих  дротяних  шин. Помилки при 

шинуванні.  1 2           2 

      

      

5 

Об’єм спеціалізованої ортопедичної допомоги 
пацієнтам з переломами щелеп. Шини 
лабораторного виготовлення (шини Вебера,  
Ванкевич, Лімберга,   Гунінга-Порта).  1 2 2 

      

6 

Етіологія, клініка та ортопедичне лікування 
переломів щелеп зі стійким зміщенням відламків в 
вертикальній трансверзальних площинах.  1 2 2 

      

      

7 

Використання ортопедичних засобів при 
остеопластиці та  пластиці м’яких тканин щелепно-
лицевої ділянки (формуючі та  фіксуючі апарати).            1 2 2 

      

     

8 

Етіологія,  патогенез,  клініка контрактур  нижньої 
щелепи, їх класифікація. Профілактика контрактур 
та  ортопедичні методи їх лікування  1 2 2 

      

      

      

      

9 

Етіологія, патогенез, клініка і ортопедичне лікування 

переломів, які неправильно зрослися. Причини 

утворення несправжнього суглобу, клініка. 

Патологічна анатомія несправжнього суглоба.   

Зубне протезування 

  1 2 2 

      

10 

Мікростомія. Етіологія, клініка. Особливості зубного  
лікування мікростомії. Протезування при 
мікростомії.  0,5 2 2 

      

      

      

   -   

11 

Розповсюдженість, етіологія,  патогенез і 

ортопедичне лікування дефектів твердого і м’якого 

піднебіння. Обтуратори. Клініко-лабораторні етапи 

виготовлення обтураторів.  0,5 2 2 

 

Протезування дефектів лицевої ділянки. Резекційні 

протези. Ектопротези. Отримання маски обличчя. 

(в тому числі 1 година лабораторних занять)     

      



      

12 Диференційований залік  - 4 2 

      

      

 Всього  

                       
60 

 
 

 Всього годин  10          26 24 

 Кредитів ЕСТS  

                        

2,0 

 

 

 Підсумковий контроль                     Диф Залік 

 

 

 

 

 

. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

 

 

 

Модуль 3 

«Повне знімне протезування» 

4-й рік навчання 7-й семестр 

 
 

 
№ Тема лекції  Години 

 
з/п    

 
1-2  Анатомо-фізіологічні особливості жувального апарату при повній втраті 10 

 
  зубів. Клінічні етапи виготовлення повних знімних протезів   

 
3  Біомеханіка нижньої щелепи, фактори оклюзії. Теорії артикуляції 5 

 
4  Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів. Вплив базисів 5 

 
  пластинкових протезів на тканини порожнини рота   

 
  РАЗОМ 20 

   

 

Модуль 4   

   «Щелепно-лицева ортопедія»   

   

4-й рік навчання 8-й семестр 

   

 № Тема лекції  Години 

 з/п    

 
1  Щелепно-лицева ортопедія. Мета, завдання. Класифікація переломів 

5 

 
  щелеп. Загальна характеристика апаратів. 

  

 
2  Щелепно-лицеве протезування хворих з ушкодженнями щелепно- 

5 

 
  лицевої ділянки. Контрактури. Мікростомія. Дефекти твердого і м’якого 

  

 
  піднебіння. Етіологія, клініка, особливості ортопедичного лікування. 

  



   
РАЗОМ 10 

   5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ   

   Модуль 3 «Повне знімне протезування» 4 рік навчання 7 семестр    

№ Тема заняття К-ть 

годин 

1 Обстеження хворих з повною відсутністю зубів. Класифікація беззубих 

щелеп та слизової оболонки за Люндом, Суплі. Прийом хворих. 

2 

2 Підготовка порожнини рота беззубих хворих до протезування. 

Методи фіксації повних знімних протезів (фіксація, стабілізація та 

рівновага). Прийом хворих. 

2 

3 Анатомічні відбитки беззубих щелеп. Протезне поле та протезне 

ложе. Визначення максимальних границь протезного ложа на 

моделях. Прийом хворих. 

2 

4 Індивідуальні ложки, їх види та способи виготовлення (ЦИТО, 

Василенко З.С.). Припасовка індивідуальних ложок по Гербсту. 

Прийом хворих..  

2 

5 Види функціональних відбитків. Методики отримання 

функціональних відбитків. Відбиткові матеріали. Визначення кордонів. 

Прийом хворих. 

2 

6 Прикусні валики та їх види. Методики виготовлення. Вимоги до 

прикусних валиків. Прийом хворих. Методики визначення та способи 

фіксації центрального співвідношення щелеп. Можливі помилки та їх 

виправлення. 

2 

7 Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Фактори оклюзії. Теорії 

артикуляції, основні положення  (Монсона, Гізі-Ганау). 

2 

8 Анатомічна постановка штучних зубів по склу, за сферичною 

поверхнею. Перевірка воскової конструкції повних знімних 

протезів. Виправлення можливих помилок в клініці. 

Виправлення помилок попередніх етапів виготовлення протезів 

в лабораторії. Прийом хворих. 

2 

9 Остаточне моделювання базису протезу, загіпсовка моделі в кювету 

(пряма, зворотна, комбінована). Лабораторні етапи виготовлення 

повних знімних протезів (паковка, полімеризація).  Обробка, шліфовка, 

поліровка протезів. 

2 

 10 Можливі помилки та способи їх усунення. Корекція та здача повних 

знімних протезів. 

2 

11. Вплив базисів пластиночних протезів на тканини порожнини рота. 

Адаптація до протезів. 

2 

12 Диф. залік 2 
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Модуль 4 

«Щелепно-лицева ортопедія» 

4 рік навчання 8 семестр 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кількість 

годин 

1 

Контроль початкового рівня знань. Щелепно-лицева ортопедія. Мета і 

завдання. Будова ВЩ і НЩ. Жувальні м’язи. Будова СНЩС.  Класифікація 

переломів щелеп. Клінічні ознаки при різних видах переломів. Механізм 

зміщення відламків при переломах  щелеп 

2 

2 

Стоматологія надзвичайних станів. Види та об’єм ортопедичної 

стоматологічної допомоги при ураженні щелепно-лицевої ділянки. 

Загальна характеристика щелепно-лицевих апаратів та їх класифікація.  

Транспортні   шини. 

2 

3 
Лігатурне зв’язування зубів,  показання,  протипоказання. Можливі 

помилки та ускладнення (в тому числі 1 година лабораторних занять) 2 

4 
Лікування переломів щелеп без зміщення відламків за допомогою гнутих  

дротяних  шин. Помилки при шинуванні. 
2 

5 

Об’єм спеціалізованої ортопедичної допомоги пацієнтам з переломами 

щелеп. Шини лабораторного виготовлення (шини Вебера,  Ванкевич, 

Лімберга,   Гунінга-Порта). 

2 

6 
Етіологія, клініка та ортопедичне лікування переломів щелеп зі стійким 

зміщенням відламків в вертикальній трансверзальних площинах. 
2 

7 
Використання ортопедичних засобів при остеопластиці та  пластиці м’яких 

тканин щелепно-лицевої ділянки (формуючі та  фіксуючі апарати).  
2 

8 
Етіологія,  патогенез,  клініка контрактур  нижньої щелепи, їх класифікація. 

Профілактика контрактур та  ортопедичні методи їх лікування 
2 

9 

Етіологія, патогенез, клініка і ортопедичне лікування переломів, які 

неправильно зрослися. Причини утворення несправжнього суглобу, клініка. 

Патологічна анатомія несправжнього суглоба.   Зубне протезування. 

2 

10 
Мікростомія. Етіологія, клініка. Особливості зубного  лікування 

мікростомії. Протезування при мікростомії.  
2 

11 

 Розповсюдженість, етіологія,  патогенез і ортопедичне лікування дефектів 

твердого і м’якого піднебіння. Обтуратори. Клініко-лабораторні етапи 

виготовлення обтураторів.  

2 

12 
Протезування дефектів лицевої ділянки. Резекційні протези. Ектопротези. 

Отримання маски обличчя.(в тому числі 1 година лабораторних занять) 
2 

13 Диференційоаний залік 2 
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Теми лабораторних занять 

№ 

п/п 

Тема заняття Місце 

проведення 

заняття 

1.  Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології. 

Електроміографія жувальних м’язів. Методики розрахунку  

(жувальної ефективності, гнатодинамометрія, ЕМГ та ін.). 

Сучасні діагностичні можливості. Аналіз діагностичних моделей 

в артикуляторі. 

Кабінет  

функціональної 

діагностики, 

Зуботехнічна 

Лабораторія 



2.  Моделювання та полімеризація високонаповнених полімерів. 

Полімеризація базисних пластмас. Компресійна та направлена 

полімеризація  

Зуботехнічна 

Лабораторія 

3.  Постановка зубів в повних протезах за склом та за 

індивідуальними оклюзійними кривими 

Зуботехнічна 

Лабораторія 

4.  Апарати, які відтворюють рух нижньої щелепи. Артикулятори їх 

можливості та використання. Гнатометрія. Лицьова  дуга.  

Учбова кімната, 

Зуботехнічна 

Лабораторія 

 

 

6. Система оцінювання 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» – 3, 

«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 занятті 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-

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200- 

бальна 

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-

татньо 4,52 181 3,99 160 3,47 139 
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 

самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 

шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (диференційованим заліком)) 

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 

 

       Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 

контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.  

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку: 

       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). 

 

Національна шкала Бальна шкала 
«5» 70-80 
«4» 60-69 
«3» 50-59 

Вимоги Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи. 



до 

письмової 

роботи 

Практичні 

заняття 

Модуль 1 

Аудиторна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1-4 сума Т5-8….  

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 застосуванням 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 (наявна в бібліотеці) 

1. Гасюк П.А., Костенко Є.Я., Мачоган В.Р., Росоловська С.О., Воробець А.Б., Радчук В.Б. 
Stud Book з ортопедичної стоматології. Тернопіль-Ужгород. 2018. - 369 с.  

2. Рожко М.М., Неспрядько В.П., Михайленко Т.Н. та ін. Зубопротезна техніка. – К.: 

Книга- 

плюс, 2016. – 604 с.  
3. Стоматологія. Підручник. У 2 кн. – Кн. 1 /М.М.Рожко, З.Б.Попович, В.Д.Куроєдова та 
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