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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Ортопедична стоматологія
Викладач (-і) Д.м.н., проф.Куц П.В. 

Ас.Динька О.В.,
К.м.н., ас.Криничко Л.Р.

Контактний телефон викладача
E-mail викладача forum-for-me(a), biamir.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 300 академічних годин, або 10 кредитів ЄКТС.

3 них: 100 годин -  аудиторних (40 годин 
лекцій та 160 годин практичних занять) та 100 
годин СРС (самостійної роботи студентів).

Тривалість практичного заняття -  3 академічні 
години (27 занять) у 9 семестрі та 3 академічні 
години (27 занять) у 10 семестрі.

Тривалість лекції -  2 академічні години (40 
годин лекцій у 9 семестрі

Самостійна робота студентів -  60 години у 9 та 
40 годин у 10 семестрі.

Посилання на сайт дистанційного 
навчання

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

Консультації Веб конференції в різних програмах (Зум, Скайп, 
Миит, Джитси, Тиимс, Вайбер, Фейсбук, Циско 
вебекс).
Обмін завдвннями через електрону 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 зубів, з 
частковою та повною відсутністю зубів та дефектами та деформаціями зубо- 
щелепної системи, патологіями СНЩС. Набуті таким чином спеціальні (фахові) 
компетенції студенти в подальшому використають у процесі лікування 
стоматологічних пацієнтів ортопедичного профілю.

3. Мета та цілі курсу
Мета вивчення ортопедичної стоматології -  формування основ клінічного 

мислення лікаря, оволодіння навиками обстеження і логічного обґрунтування діагнозу, 
проведення диференційної діагностики захворювань зубо-щелепної системи 
ортопедичного профілю, складання плану лікування хворих, оволодіння основними 
мануальними навиками при проведенні ортопедичного лікування.

Кінцеві цілі встановлюються на основі ОГІП підготовки лікаря за фахом 
відповідно до блоку її змістового модулю (професійна та практична підготовка) і є 
основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований 
через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного 
модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь 
(дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення 
дисципліни.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Ортопедична стоматологія» є:



© Сформувати об’єм базових, фундаментальних медичних знань, що формують
професійні компетентності лікаря-стоматолога-ортопеда.
• Сформувати та вдосконалити професійну підготовку лікаря-стоматолога-
ортопеда, що володіє клінічним мисленням, добре орієнтується у патології, що має 
знання суміжніх дисциплін.
• Сформувати вміння в засвоєнні нових технологій та методик у сфері
ортопедичної стоматології.
в Підготувати спеціаліста до самостійної професійної лікувально-діагностичної
діяльності, що вміє провести диференційну діагностику, надати медичну допомогу, 
провести профілактичні та реабілітаційні заходи щодо збереження життя та здоров’я 
пацієнта.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання

Володіти сучасними методами 
профілактики, діагностики та 
лікування захворювань зубо- 
щелепної системи, СНЩС

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 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-комунікаційних 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.
10. 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) збирання медичної інформації про стан пацієнта;_____________________ ___________________ _____



2) оцінювання результатів лабораторних та інструментальних методів досліджень;
3) встановлення клінічного діагнозу стоматологічного захворювання;
4) діагностування невідкладних станів;
5) планування та проведення заходів із профілактики стоматологічних захворювань;
6) визначення характеру та принципів лікування стоматологічних захворювань;
7) визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти при лікуванні стоматологічних 
захворювань;
8) визначення тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній патології;
9) виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій;
10) проведення лікування основних стоматологічних захворювань;
11) організація проведення лікувально-евакуаційних заходів;
12) визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги;
13) організація та проведення стоматологічної диспансеризації осіб, що підлягають диспансерному 
нагляду;
14) оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, 
сімейне, популяційне);
15) ведення медичної документації;
16) опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Вміти:
® проводити обстеження стоматологічного хворого;
«» визначати об’єм та послідовність спеціальних діагностичних заходів, 

оцінювати їх результати;
• трактувати функціональну анатомію зубощелепного апарату;
® застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання;
® діагностувати невідкладні стани в клініці ортопедичної стоматології;
• надавати необхідну невідкладну допомогу в клініці ортопедичної стоматолог ії;
® аналізувати результати основних та додаткових методів обстеження

стоматологічного хворого в клініці ортопедичної стоматології;
• обгрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз в клініці 

ортопедичної стоматології;
• проводити обстеження хворих функціональними методами;
• обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз в клініці ортопедичної стоматології;

® визначати основні синдроми і симптоми в клініці ортопедичної стоматології;
® ставити остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці 

ортопедичної стоматології;
• складати і обгрунтовувати план комплексного стоматологічного лікування і план 

ортопедичного реабілітації, формулювати покази та протипокази до 
ортопедичного лікування;

® виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 
захворювань у клініці ортопедичної стоматології;

» пояснювати принципи відновлювального ортопедичного лікування та 
реабілітаціїу щелепно-лицевих хворих; 

в планувати ортопедичний етап комплексного лікування хворих з захворюванням 
пародонту, з деформаціями зубних рядів, підвищеним стиранням твердих тканин 
зубів з урахуванням індивідуальних особливостей і клінічного протікання основних 
стоматологічних захворювань;

• проводити ортопедичне лікування основних стоматологічних захворювань;
• трактувати загальні принципи лікування хворих з різними дефектами твердих 

тканин зубів, зубних рядів та іншою патологією зубо-щелепної системи;



• демонстрування володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця 
та принципами фахової субординації у клініці ортопедичної стоматології.

Знати:

в принципи ортопедичного лікування дефектів твердих тканин зубів вкладками;
•  принципи ортопедичного лікування дефектів твердих тканин зубів вінірами;
• принципи застосування безметалевих коронок;
<* принципи ортопедичного лікування дефектів твердих тканин зубів 

штучними коронками з металевою основою;
• принципи ортопедичного лікування дефектів зубних рядів з застосуванням

сучасних технологій виготовлення незнімних зубних протезів: цільнолиті, 
металокерамічні, металокомпозитні, безметалеві мостоподібні протези;

• принципи ортопедичного лікування дефектів зубних рядів з використанням
адгезивиих мостоподібних протезів (особливості препарування, зняття відбитків, 
фіксації готових конструкцій;

• принципи ортопедичного лікування дефектів зубних рядів протезами з різними
видами кламерної системи фіксації;

• принципи ортопедичного лікування дефектів зубних рядів знімними
протезамиз механічною фіксацією (телескопічні, замкові, балкові системи 
фіксації);

® принципи ортопедичного лікування дефектів зубних рядів з застосуванням імплантації;
• принципи обстеження оклюзії зубних рядів: вивчення оклюзійних контактів в

ротовій порожнині та на моделях, визначення висоти прикусу, визначення 
центральної оклюзії;

• принципи ортопедичного лікування захворювань пародонту з використанням
різного роду ортопедичних конструкцій;

® принципи ортопедичного лікування хворих з повною втратою зубів з 
застосуванням сучасних методів;

• принципи диференційної діагностики, лікування і профілактики захворювань, що
зумовлені матеріалами зубних протезів: гальванозу, алергічного стоматиту, 
токсико- хімічного стоматиту;

• принципи фіксації знімних та незнімних конструкцій протезів на імплантах;

• принципи ортопедичного лікування з застосуванням формуючих і
заміщаючих протезів;

• принципи ортопедичного лікування з використанням ектопротезів обличчя;
® принципи ортопедичного лікування з застосуванням зубних протезів з

опорою на імплантати;
________ ° принципи діагностики та ортопедичного лікування захворювань СНЩС. ____________

5. Організація навчання курсу
Структура навчальної дисципліни

Структура Кількість кредитів, годин , 3 них Рік Вид
навчальної Всього Аудиторних СРС навчання контролю
дисципліни Лекцій

(год)
Практичних 
запять (год)

семестр



Ортопедична
стоматологія

10
кредитів/300
год.

40 160 100 V курс
IX
семестр
X
семестр

дифзалік

За семестрами
Модуль 5, 
9 семестр

6/180 40 80 60 IX
семестр

дифзалік

Модуль 6 
10 семестр

4/120 - 80 40 X
семестр

дифзалік

Тема Лекції Практи
чні
заняття

СРС ІІІДНВІ
дуаль
на
робот
а

ГХ семестр 
Змістовий модуль 1

1 Методи обстеження хворих в клініці ортопедичної 
стоматології (клінічні та рентгенологічні методи 
обстеження).Встановлення діагнозу анатомічний, 
функціональний та етіологічний) в клініці 
ортопедичної стоматології. Заповнення медичних 
карток. Прийом пацієнтів.Підготовка порожнини рота 
пацієнтів до протезування. Види підготовки 
(психологічна, терапевтична, ортопедична, хірургічна, 
ортодонтична). Прийом пацієнтів.

2 3 2

2 Знеболення при препаруванні зубів. Показання, 
засоби, методи виконання. Невідкладні стани 
(обморок, колапс, шок, приступ стенокардії, інфаркт 
міокарду, набряк Квінке. Зняття відбитків студент у 
студента. Прийом пацієнтів.

3 2

3 Біомеханіка нижньої щелепи, трансверзальні рухи 
ниж. щелепи. їх характеристика. Закон Бонвіля і 
Ганау. їх значення в клінічній і ортопедичній 
стоматології. Отримання відбитків студент у 
студента. Прийом пацієнтів.

Класифікація відбитків та відбиткових матеріалів. 
Класифікація відбиткових ложок. Вимоги, техніка 
отримання. Отримання відбитків студент у студента. 
Прийом пацієнтів.

2 3 2
Ь

4 Протезування зубів за допомогою простих та 
куксових кореневих вкладоккореневих куксових 
вкладок та скловолоконних штифтових конструкцій, 
штифтових зубів (по Річмонду, по Ільїній-Маркосян, 
по Логану, по Ахмедову), Визначення, показання та 
протипоказання до застосування, матеріали, з яки* їх 
виготовляють. Прийом пацієнтів.Протезування зубів 
за допомогою жакетних коронок (фарфорових

2 3 2



композитних та пластмасових) Визначення і 
класифікація, показання та протипоказання до 
застосування, матеріали, з яких їх 
виготовляють.Прийом пацієнтів.Протезування зубів за 
допомогою штампованої металевої коронки.
Визначення і класифікація, показання та 
протипоказання до застосування, матеріали, з яких їх 
виготовляють. Практичне застосування. Прийом 
пацієнтів

5 Протезування зубів за допомогою штамповано- 
паяних мостоподібних протезів (металевих та

2 3 2

облицьованих). Складові елементи. Визначення, 
класифікація, показання та протипоказання до 
застосування, матеріали, з яких їх виготовляють. 
Прийом пацієнтів. Протезування зубів за допомогою 
напівкоронок. 3\4-их коронок , екваторні та
штамповані телескопічні коронки. Визначення і
класифікація, показання та протипоказання до 
застосування, матеріали, з яких їх виготовляють. 
Практичне застосування. Прийом пацієнтів.

Протезування зубів за допомогою комбінованих 
коронок, що виготовляються методом штампування та 
подальшого облицювання (по Бєлкіну, по Куриленко, 
по Ахмедову). Визначення, класифікація, показання та 
протипоказання до застосування, матеріали, з яких їх 
виготовляють. Прийом пацієнтів.

6 Литво, технологія литва. Компенсація усадки 
металів на всіх етапах виготовлення зубних протезів. 
Основні та допоміжні матеріали, що застосовуються 
при відливанні зубних протезів. Практичне 
застосування. Прийом пацієнтів.Протезування зубів 
литими металевими конструкціями (коронки та

2 3 2

мостоподібні протези). Визначення, показання та 
протипоказання до застосування, матеріали, з яких їх 
виготовляють. Практичне застосування. Прийом 
пацієнтів.

7 Сучасні технології виготовлення незнімних 
протезів. Безметалова кераміка. Фрезерування.

2 3 2

8 Протезування зубів за допомогою комбінованих 
коронок і мостоподібних протезів, що виготовляються

3 2

методом литва: металопластмасових (по Кірстену, по 
Мате, по Міллеру) та металокерамічних. Прийом 
пацієнтів.

9 Протезування дефектів зубів за допомогою 
часткових пластинкових протезів. Визначення, 
показання та протипоказання до застосування, 
матеріали, з яких їх виготовляють. Прийом пацієнтів.

Сучасні конструкції знімних протезів (нейлонові, 
поліпропіленові, силіконові, з металевим базисом).

3 2

Безпосереднє протезування, показання де 
застосування, матеріали, з яких їх виготовляють 
Починка пластинкових протезів. Прийом пацієнтів. *

2 о3 2



10
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Планування конструкції бюгельного протезу. Його 
складові елементи. Визначення, показання та 
протипоказання до застосування, матеріали, з яких їх 
виготовляють. Паралелометрія. Прийом пацієнтів.

2 3 2

11 Клініко-лабораторні етапи в виготовленні 
бюгельних протезів. Протезування бюгельними 
протезами при дефектах зубних рядів 1,2,3,4 
класів по Кеннеді. Вибір опорних зубів і 
фіксуючих елементів. Система кламерів Нея. 
Прийом пацієнтів.

2 3 2

12 Патологічна стертість. Знижаючий прикус. Етіологія., 
патогенез, клініка, діагностика, лікування і 
профілактика.Прийом пацієнтів.

2 3 2

13 Парафункції жувальних м'язів. Бруксизм. Етіологія., 
патогенез, клініка, лікування. Методи профілактики . 
Прийом пацієнтів.

2 3 2

14 Часткова вторинна адентія, ускладнена 
деформацією зубних рядів. Етіологія, патогенез, 
класифікація, клінічні форми, лікування. Прийом 
пацієнтів.

2 о 2

15 Пародонт. Анатомо-гістологічна будова, 
Витривалість (гнатодинамометрія). Резервні сили 
(одонтопародонтограмма). Іннервація періодонта. 
Рефлекси і функціональні жувальні ланки. Прийом 
пацієнтів.Гінгівіти та захворювання слизової. 
Особливості ортопедичного лікування. Пародонтит. 
Клініка. Методи обстеження. Резервні сили пародонту 
(одонтопародонтограми). Прийом пацієнтів.

2 о 2

ь-і 
1 1

Генералізований пародонтит. Діагностика. 
Вирівнювання оклюзійної площини, тимчасове 
шинування. Прийом пацієнтів. Вогнищевий 
пародонтит. Діагностика. Прямий та відбитий 
травматичний вузол. Лікування вогнищевого 
пародонтиту, ускладненого частковою вторинною 
адентією. Застосування шин та шин-протезів. Прийом 
пацієнтів.

2 оз 2

17 Види стабілізації зубів. Біомеханічні основи 
шинування. Класифікація, вимоги. Застосування шин 
та шин-протезів при лікуванні генералізованого 
пародонтиту. Прийом пацієнтів.

2 о3 2

18 Протезування при повній втраті зубів. Фіксація 
повних знімних протезів. Визначення, показання та 
протипоказання до застосування, матеріали, з яких їх 
виготовляють. Індивідуалізація стандартних ложок в 
2клініці. Прийом пацієнтів. Виготовлення 
індивідуальних ложок в зуботехнічній лабораторії 
клініці. Відливка моделей

2 О3 2

19 Сучасні методи визначення та фіксації центральної 
оклюзії. Теорії артикуляції Масона та Гізі-Ганау 
Артикулятори, їх види і типи та робота з ними 
Пантографи, аксіографи, лицеві дуги, балансири.

2 о0 2

20 Сучасні методи визначення та фіксації центральнеє 
оклюзії. Теорії артикуляції Масона та Гізі-Ганау

2 01 2



Артикулятори, їх види і типи та робота з ними. 
Пантографи, аксіографи, лицеві дуги, балансири.

21 Вибір штучних зубів та методи їх постановки. 
Анатомічна постановка штучних зубів по Гізі, Ганау 
та їх модифікації. Постановка по Васильєву, Ейфрона- 
Гельфунда-Катца та по сферичній поверхні.

2 3 2

22 Клініко-лабораторні етапи в виготовленні повних 
знімних пластмасових протезів та протезів з 
металевим базисом. Практичне застосування.

2 3 2

23 Взаємозв’язок протезу та організму пацієнта. 
Механізм, адаптації. Реакція тканин порожнини роту 
на зубні протези (гальванізм, гальваноз, протезні 
стоматити). Клініка, діагностика, лікування та 
профілактика.

2 о
3 2

24 Дисфункційні стани СНЩС (синдром больової 
дисфункції, вивих підвивих) Етіологія, патогенез, 
клініка, особливості ортопедичного лікування.

Артрит, артроз, анкілоз. Клініка, диференційна 
діагностика та ортопедичне лікування.

2 о
3 2

25 Протезування зубів на імплантатах. Дентальна 
імилантологія. Визначення, класифікація, показання 
та протипоказання до застосування,

2 о3 2

26 Протезування зубів на імплантатах. Матеріали та 
методи. Практичне застосування.

Протезування на беззубих щелепах.

2 о 2

27 Диференційований залік 2 6

Усього годин: 40 80 60
X семестр

1 Об’єм та види підготовки порожнини рота перед 
ортопедичним втручанням. Складання плану 
лікування

3 1

2 Показання до відновлення дефектів коронкової 
частини зуба металокерамічними конструкціями. 
Клінічні етапи. Технологія виготовлення 
металокерамічних конструкцій

3

о Показання та протипоказання до виготовлення 
керамічних вінірів. Особливості препарування зубів. 
Технології виготовлення. Адгезивна техніка фіксації 
вінірів Показання, клінічні та лабораторні етапи 
виготовлення естетичних реставрацій з 
використанням безметалевих технологій. Помилки та 
ускладнення

3 2

*

4 Відновлення зубів після ендодонтичного 
лікування. Конструкції стандартних штифтів та 
штифтів індивідуального виготовлення. Показання 
до застосування. Ускладнення

3 1



5 Заміщення часткових дефектів зубних рядів 
мостоиодібними протезами. Біомеханіка 
мосто подібних протезів. Етапи виготовлення 
мостоподібних протезів з різних матеріалів

Тимчасові незнімні реставрації. Показання, методи 
виготовлення. Захист вітальних зубів при 
виготовленні незнімних ортопедичних конструкцій

3 2

6 Показання та протипоказання до заміщення 
дефектів зубного ряду бюгельними протезами 3 
замковим кріп-ленням. Особливості конструювання, 
ускладнення

3 1

7 Етіологія та патогенез зубощелепних деформацій. 
Діагностика та клінічні форми. Складення плану 
лікування. Профілактика

Надмірне стирання твердих тканин зубів. Етіологія, 
патогенез, клінічні форми. Ортопедичні методи 
лікування та профілактики

3 1

8 Травматична оклюзія. Етіологія, патогенез. 
Методи діагностики. Лікування та профілактика

3 2

9 Обстеження пацієнтів з захворюваннями тканин 
пародонта. Аналіз одонтопародонтограми. Методи 
діагностики Задачі та планування ортопедичних 
втручань в комплексному лікуванні та профілактиці 
захворювань пародонта. Шини та шини-протези, 
класифікація Показання, клініко-технологічні етапи 
виготовлення знімніх та незнімних шин. Переваги та 
недоліки способів шинування. Імедіат протези

3 1

10 . Етіологія, патогенез, клініка захворювань СНЩС. 
Складання плану лікування. Ортопедичні методи 
лікування дисфункцій СНЩС

3 1

11 Імплантація, показання, обстеження пацієнта. 
Планування імплантації

3 2

12 Складові частини імплантату. Методи з ’єднання 
абатмента з імплантатом. Абатменти, види, показання 
до застосування

Клініко-технологічні етапи виготовлення 
незнімних протезів з опорою на імплантати

3

13 Діагностичний процес в ортопедичній 
стоматології. Диференціальна діагностика. План 
обстеження і лікування. Функціональні методи 
дослідження жувального апарата

3 %

14 Відновлення функціональної оклюзії при різних 
видах протезування

3 1

15 Заміщення дефектів твердих тканин зубів 
вкладками, куксовими та штифтовими конструкціями 
Клініко-лабораторні етапи виготовлення

3 1

16 Заміщення дефектів коронкової частини зубів та 
часткових дефектів зубних рядів незнімними 
протезами. Клініко-лабораторні етапи виготов-лення 
коронок та мостоподібних протезів (штамповані 
паяні, непаяні, суцільнолиті)

3 2



17 Заміщення часткових дефектів зубних рядів 
металокерамічними незнімними протезами. Кліиіко- 
лабораторні етапи виготовлення

3 1

18 Безметалеві технології незнімного протезування. 
Показання, клініко-лабораторні етапи виготовлення. 
1 Заміщення дефектів коронкової частини зубів та 
ч2асткових дефектів зубних рядів незнімними 
протезами. Клініко-лабораторні етапи виготов-лення 
коронок та мостоподібних протезів (штамповані, 
паяні, непаяні, суцільнолиті)

3 2

19 Заміщення часткових дефектів зубних рядів знімними 
протезами. Вибір конструкції та матеріалу. Системи 
фіксації

3 2

2 0 Заміщення часткових дефектів зубних рядів 
бюгельними протезами

3 1

21 Заміщення часткових дефектів зубних рядів 
протезами з замковими кріпленнями. Клініко- 
лабораторні етапи

3 1

22 Повне знімне протезування. Повне знімне 
протезування. Знімні та умовно-знімні протези з 
опорою на імплантати

3 1

23 Ортопедичні втручання в комплексному лікуванні 
захворювань пародонта. Усунення травматичної 
оклюзії; тимчасове та постійне ши-нування; 
конструкції знімних і незнімних шин та шин-протезів

3 2

24 Патологічне стирання твердих тканин зубів. Етіологія, 
патогенез, клінічні форми. Ортопедичне лікування 
Принципи комплексного обстеження та лікування 
зубо-щелепних деформацій. Механізми виникнення. 
Клінічні форми

3 1

25 Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу. 
Етіологія, клініка, диференційна діагностика, 
лікування

3 1

26 . Патологічні впливи матеріалів, які застосовуються в 
ортопедичній стоматології. Диференційна 
діагностика, лікування та профілактика Ортопедичні 
заходи в комплексному лікуванні ушкоджень 
щелепно-лицевої ділянки

3 1

27 Диференційований залік 2 О
О

Всього 0 80 40

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
З ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ 9 семестру ПВНЗ МАЕМ на 2020-2021 н.р.

№
п/п

Тема заняття К-ть
годин

1 Методи обстеження хворих в клініці ортопедичної стоматології (клінічні та 
рентгенологічні методи обстеження).Встановлення діагнозу анатомічний, 
функціональний та етіологічний) в клініці ортопедичної стоматології. 
Заповнення медичних карток. Прийом пацієнтів.Підготовка порожнини рота 
пацієнтів до протезування. Види підготовки6 (психологічна, терапевтична, 
ортопедична, хірургічна, ортодонтична). Прийом пацієнтів.

о3



2 Знеболення при препаруванні зубів. Показання, засоби, методи виконання. 
Невідкладні стани (обморок, колапс, шок, приступ стенокардії, інфаркт 
міокарду, набряк Квінке. Зняття відбитків студент у студента. Прийом 
пацієнтів.

3

О3 Біомеханіка нижньої щелепи, трансверзальні рухи ниж. щелепи. їх 
характеристика. Закон Бонвіля і Ганау. їх значення в клінічній і ортопедичній 
стоматології. Отримання відбитків студент у студента. Прийом пацієнтів.

Класифікація відбитків та відбиткових матеріалів. Класифікація відбиткових 
ложок. Вимоги, техніка отримання. Отримання відбитків студент у студента. 
Прийом пацієнтів.

3

4 Протезування зубів за допомогою простих та куксових кореневих 
вкладоккореневих куксових вкладок та скло волоконних штифтових 
конструкцій, штифтових зубів (по Річмонду, по Ільїній-Маркосян, по Догану, 
по Ахмедову), Визначення, показання та протипоказання до застосування, 
матеріали, з яких їх виготовляють. Прийом пацієнтів.Протезування зубів за 
допомогою жакетних коронок (фарфорових, композитних та пластмасових) 
Визначення і класифікація, показання та протипоказання до застосування, 
матеріали, з яких їх виготовляють.Прийом пацієнтів.Протезування зубів за 
допомогою штампованої металевої коронки. Визначення і класифікація, 
показання та протипоказання до застосування, матеріали, з яких їх 
виготовляють. Практичне застосування. Прийом пацієнтів

3

5 Протезування зубів за допомогою штамповано-паяних мостоподібних 
гіпотезі в (металевих та облицьованих). Складові елементи. Визначення, 
класифікація, показання та протипоказання до застосування, матеріали, з яких 
їх виготовляють. Прийом пацієнтів. Протезування зубів за допомогою 
напівкоронок, 3\4-их коронок , екваторні та штамповані телескопічні коронки.

3

Визначення і класифікація, показання та протипоказання до застосування, 
матеріали, з яких їх виготовляють. Практичне застосування. Прийом пацієнтів.

Протезування зубів за допомогою комбінованих коронок, що виготовляються 
методом штампування та подальшого облицювання (по Бєлкіну, по Куриленко, 
по Ахмедову). Визначення, класифікація, показання та протипоказання до 
застосування, матеріали, з яких їх виготовляють. Прийом пацієнтів.

6 Литво, технологія литва. Компенсація усадки металів на всіх етапах 
виготовлення зубних протезів. Основні та допоміжні матеріали, що 
застосовуються при відливанні зубних протезів. Практичне застосування. 
Прийом пацієнтів.Протезування зубів литими металевими конструкціями 
(коронки та мостоподібні протези). Визначення, показання та протипоказання 
до застосування, матеріали, з яких їх виготовляють. Практичне застосування. 
Прийом пацієнтів.

о3

7 Сучасні технології виготовлення незнімних протезів. Безметалова кераміка. 
Фрезерування.

3

8 Протезування зубів за допомогою комбінованих коронок і мостоподібних 
протезів, що виготовляються методом литва: металопластмасових (по Кірстену, 
по Мате, по Міллеру) та металокерамічних. Прийом пацієнтів.

О:>

9 Протезування дефектів зубів за допомогою часткових пластинкових 
протезів. Визначення, показання та протипоказання до застосування, 
матеріали, з яких їх виготовляють. Прийом пацієнтів.

Сучасні конструкції знімних протезів (нейлонові, поліпропіленові, 
силіконові, з металевим базисом).

о3

10 Безпосереднє протезування, показання до застосування, матеріали, з яких їх 
виготовляють. Починка пластинкових протезів. Прийом пацієнтів.

о3



11 Планування конструкції бюгельного протезу. Його складові елементи. 
Визначення, показання та протипоказання до застосування, матеріали, з яких їх 
виготовляють. Паралелометрія. Прийом пацієнтів.

о
5

12 Клініко-лабораторні етапи в виготовленні бюгельних протезів. 
Протезування бюгельними протезами при дефектах зубних рядів 1,2,3,4 
класів по Кеннеді. Вибір опорних зубів і фіксуючих елементів. Система 
кпамепівНея. Ппийом пацієнтів.

о
:>

13 Патологічна стертість. Знижаючий прикус. Етіологія., патогенез, клініка, 
діагностика, лікування і профілактика.Прийом пацієнтів.

3

14 ГІарафункції жувальних м'язів. Бруксизм. Етіологія., патогенез, клініка, 
лікування. Методи профілактики . Прийом пацієнтів.

о
3

15 Часткова вторинна адентія, ускладнена деформацією зубних рядів. Етіологія, 
патогенез, класифікація, клінічні форми, лікування. Прийом пацієнтів.

О -
3

16 Пародонт. Анатомо-гістологічна будова. Витривалість (гнатодинамометрія). 
Резервні сили (одонтопародонтограмма). Іннервація періодонта. Рефлекси і 
функціональні жувальні ланки. Прийом пацієнтів.Гінгівіти та захворювання 
слизової. Особливості ортопедичного лікування. Пародонтит. Клініка. Методи 
обстеження. Резервні сили пародонту (одонтопародонтограми). Прийом 
пацієнтів.

о
3

17 Генералізований пародонтит. Діагностика. Вирівнювання оклюзійної 
площини, тимчасове шинування. Прийом пацієнтів. Вогнищевий пародонтит. 
Діагностика. Прямий та відбитий травматичний вузол. Лікування вогнищевого 
пародонтиту, ускладненого частковою вторинною адентією. Застосування шин 
та шин-протезів. Прийом пацієнтів.

о
3

18 Види стабілізації зубів. Біомеханічні основи шинування. Класифікація, 
вимоги. Застосування шин та шин-протезів при лікуванні генералізованого 
пародонтиту. Прийом пацієнтів.

о
3

19 Протезування при повній втраті зубів. Фіксація повних знімних протезів. 
Визначення, показання та протипоказання до застосування, матеріали, з яких їх 
виготовляють. Індивідуалізація стандартних ложок в клініці. Прийом пацієнтів. 
Виготовлення індивідуальних ложок в зуботехнічній лабораторії і клініці. 
Відливка моделей

3

2 0 Сучасні методи визначення та фіксації центральної оклюзії. Теорії 
артикуляції Масона та Гізі-Ганау. Артикулятори, їх види і типи та робота з 
ними. Пантографи, аксіографп, лицеві дуги, балансири.

3

21 Вибір штучних зубів та методи їх постановки. Анатомічна постановка 
штучних зубів по Гізі, Ганау та їх модифікації. Постановка по Васильєву, 
Ейфрона-Гельфунда-Катца та по сферичній поверхні.

о0

22 Клініко-лабораторні етапи в виготовленні повних знімних пластмасових 
протезів та протезів з металевим базисом. Практичне застосування.

о3

23 Взаємозв’язок протезу та організму пацієнта. Механізм адаптації. Реакція 
тканин порожнини роту на зубні протези (гальванізм, гальваиоз, протезні 
стоматити). Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

о
3

24 Дисфункційні стани СНЩС (синдром больової дисфункції, вивих підвивих) 
Етіологія, патогенез, клініка, особливості ортопедичного лікування.

Артрит, артроз, анкілоз. Клініка, диференційна діагностика та ортопедичне 
лікування. *

3



25 Протезування зубів на імплантатах. Дентальна імплантологія. Визначення, 
класифікація, показання та протипоказання до застосування,

3

26 Протезування зубів на імплантатах. Матеріали та методи. Практичне 
застосування.

Протезування на беззубих щелепах.

3
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ВСЬОГО 80

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
З ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ 10 семестру ПВНЗ МАЕМ на 2020-2021 н.р.

№
п/п

Теми заняття К-ть
годин

1 Об’єм та види підготовки порожнини рота перед ортопедичним втручанням. 
Складання плану лікування

3

2 Показання до відновлення дефектів коронкової частини зуба металокерамічними 
конструкціями. Клінічні етапи. Технологія виготовлення металокерамічних 
конструкцій

о

о Показання та протипоказання до виготовлення керамічних вінірів. Особливості 
препарування зубів. Технології виготовлення. Адгезивна техніка фіксації вінірів 
Показання, клінічні та лабораторні етапи виготовлення естетичних реставрацій з 
використанням безметалевих технологій. Помилки та ускладнення

о3

4 Відновлення зубів після ендодонтичного лікування. Конструкції 
стандартних штифтів та штифтів індивідуального виготовлення. Показання до 
застосування. Ускладнення

о

5 Заміщення часткових дефектів зубних рядів мостоподібними протезами. 
Біомеханіка мостоподібних протезів. Етапи виготовлення мостонодібних 
протезів з різних матеріалів

Тимчасові незнімні реставрації. Показання, методи виготовлення. Захист 
вітальних зубів при виготовленні незнімних ортопедичних конструкцій

о3

6 Показання та протипоказання до заміщення дефектів зубного ряду 
бюгельними протезами з замковим кріп-ленням. Особливості конструювання,

О3

7 Етіологія та патогенез зубощелепних деформацій. Діагностика та клінічні 
форми. Складення плану лікування. Профілактика

Надмірне стирання твердих тканин зубів. Етіологія, патогенез, клінічні форми. 
Ортопедичні методи лікування та профілактики

оЗ

8 Травматична оклюзія. Етіологія, патогенез. Методи діагностики. 
Лікування та профілактика

о3

9 Обстеження пацієнтів з захворюваннями тканин пародонта. Аналіз 
о до нтопародонто грами. Методи діагностики Задачі та планування ортопедичних 
втручань в комплексному лікуванні та профілактиці захворювань пародонта. 
Шини та шини-протези, класифікація Показання, клініко-технологічні етапи 
виготовлення знімніх та незнімних шин. Переваги та недоліки способів 
шинування. Імеліат ппотези

3

10 . Етіологія, патогенез, клініка захворюванб СНЩС. Складання плану 
лікування. Ортопедичні методи лікування дисфункцій СНЩС

о3



11 Імплантація, показання, обстеження пацієнта. Планування імплантації 3

12 Складові частини імплантату. Методи з ’єднання абатмента з імплантатом. 
Абатменти, види, показання до застосування

Клініко-технологічні етапи виготовлення незнімних протезів з опорою на 
імплантати

о
3

13 Діагностичний процес в ортопедичній стоматології. Диференціальна 
діагностика. План обстеження і лікування. Функціональні методи дослідження

3

14 Відновлення функціональної оклюзії при різних видах протезування 3

15 Заміщення дефектів твердих тканин зубів вкладками, куксовими та 
штифтовими конструкціями. Клініко-лабораторні етапи виготовлення

о
3

16 Заміщення дефектів коронкової частини зубів та часткових дефектів зубних 
рядів незнімними протезами. Клініко-лабораторні етапи виготов-лення коронок 
та мостоподібних протезів (штамповані, паяні, непаяні, суцільнолиті)

3

17 Заміщення часткових дефектів зубних рядів металокерамічними незнімними о

18 Безметалеві технології незнімного протезування. Показання, клініко-лабораторні 
етапи виготовлення. Заміщення дефектів коронкової частини зубів та часткових 
дефектів зубних рядів незнімними протезами. Клініко-лабораторні етапи

3

19 Заміщення часткових дефектів зубних рядів знімними протезами. Вибір 
конструкції та матеріалу. Системи фіксації

3

20 Заміщення часткових дефектів зубних рядів бюгельними протезами о

21 Заміщення часткових дефектів зубних рядів протезами з замковими 
кріпленнями. Клініко-лабораторні етапи

о
3

22 Повне знімне протезування. Повне знімне протезування. Знімні та умовно-знімні 
протези з опорою на імплантати

о
3

23 Ортопедичні втручання в комплексному лікуванні захворювань пародонта. 
Усунення травматичної оклюзії; тимчасове та постійне ши-нування; конструкції 
знімних і незнімних шин та шин-протезів

3

24 Патологічне стирання твердих тканин зубів. Етіологія, патогенез, клінічні форми. 
Ортопедичне лікування Принципи комплексного обстеження та лікування зубо- 
щелепних деформацій. Механізми виникнення. Клінічні форми

о
J)

25 Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу. Етіологія, клініка, 
диференційна діагностика, лікування

о
3

26 . Патологічні впливи матеріалів, які застосовуються в ортопедичній стоматології. 
Диференційна діагностика, лікування та профілактика Ортопедичні заходи в 
комплексному лікуванні ушкоджень щелепно-лицевої ділянки

3

27 Диференційований залік 2
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Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС) до модулю №5: 
«Ортопедичні методи лікування захворювань зубощелепного аппарата» 9

семестр

№ Вид самост ійної робот и Годи Вид
п/п ни

Контрол
ю



1

Підготовка до практичних занять (Теоретична підготовка, 
опрацювання практичних навичок. Реферати, задачі, малюнки, 
схеми)

35

Поточни
й
контроль
на

нрактичн
ому
занятті

2

Теми для самостійного опрацювання

1. Показання та протипоказання до застосування 
телескопічної системи фіксації при протезуванні ЧЗП.

2. Сучасні цементи для постійної та тимчасової фіксації 
ортопедичних конструкцій. Порівняльна характеристика, 
технологія застосування.

3. Планування конструкції бюгельного протезу. Його складові 
елементи. Визначення, показання та протипоказання до 
застосування, матеріали, з яких їх виготовляють. 
Паралелометрія. Прийом пацієнтів.

4. Клініко-лабораторні етапи в виготовленні бюгельних 
протезів. Протезування бюгельними протезами при дефектах 
зубних рядів 1,2,3,4 класів по Кеннеді. Вибір опорних зубів і 
фіксуючих елементів.
5. Види стабілізації зубів. Біомеханічні основи шинування. 
Класифікація, вимоги. Застосування шин та шин-протезів при 
лікуванні генералізованого пародонтиту
6. Вибір штучних зубів та методи їх постановки. Анатомічна 
постановка штучних зубів по Гізі, Ганау та їх модифікації. 
Постановка по Васильєву, Ейфрона-Гельфунда-Катца та по 
сферичній поверхні.

18
Поточний
контроль

3
Робота над тестовими завданнями (паперові носії, комп’ютер)

2
Під сумко 
вий
контроль

4 Підготовка до диф.заліку 5
Під сумко 
вий
контроль

5 Разом 60

Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС) 
___________ до модулю№ 6, 5 курсу, 10 с е м е с т р _________1

,с
>—4

Вид самост ійної роботи Години Вид

Контролю

1
Підготовка до практичних занять (Теоретична 
підготовка, опрацювання практичних навичок.*
Реферати, задачі, малюнки, схеми)

20
Поточний 
контроль на

практичному



занятті

2

Теми для самостійного опрацювання

1. Незнімне протезування з опорою на 
імплантанти

2. Використання термопластичних матеріалів в 
знімному протезуванні. Види термопластів та їх 
характеристики (нейлон, поліпропілен, ацетал)

3. Заміщення дефектів твердих тканин зубів 
вкладками, куксовими та штифтовими 
конструкціями. Клініко-лабораторні етапи 
виготовлення
4. . Заміщення часткових дефектів зубних рядів 
знімними протезами. Вибір конструкції та 
матеріалу. Системи фіксації
5 Повне знімне протезування. Повне знімне 
протезування. Знімні та умовно-знімні протези з 
опорою на імплантати
6. Патологічне стирання твердих тканин зубів. 
Етіологія, патогенез, клінічні форми. Ортопедичне 
лікування Принципи комплексного обстеження та 
лікування зубо-щелепних деформацій.

18

Поточний
контроль

Підготовка до дифзаліку 2

Разом надо 40 40

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, 3і 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).



Д ля 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 б сіл и 
за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у
багатобальну шкалу (для дисциплін, іцо заверш уються заліком)'

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальиа
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

і 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

і  4,57 183 4,04 162 3,52 141 О 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше

3
Недос
татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139

1 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 занятгі. Засвоєння тем, які 
виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 
модульного контролю.



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

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом

М аксимальна 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.

Практичн 
і заняття

Модуль

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. ГІри 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_______________________________
Основна (базова)

1. Клемин В.А. Ортопедическая стоматология. Учебное пособие /В.А.Клемин, В.Е.Жданов. -  
К.: ВСИ «Медицина», 2010. -224с. Рекомендовано Министерством образования и науки 
Украины как учебное пособие для студентов высших медицинских учебных заведений IV 
уровня акредитации ГРИФ ЛИСТ № 1/11-10347 від 09.11.2010.

2. Макєєв В.Ф., Ступницький P.M. Теоретичні основи ортопедичної стоматології 
(навчальний посібник). -Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2010, -394 с.

3. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.
4. Чулак Л.Д., Шутурмінський В.Г. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення зубних 

протезів. Одеса. Одеський мед. університет, 2009р., 318с.
5. Неотложная помощь в стоматологии / В.А.Клемин, А.В.Павленко, В.Н.Арєндарюк и др. 

Под ред. В.А.Клемина. -Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2011. -144с.
6. Рожко М.М., Неспрядько В.П., Михайленко Т.Н. та ін. Зубопротезна техніка.

-  K.; Кннга плюс, 2006. -  544 с.
Додаткова література

1. Варава Г.М., Стрелковський K.M. Техніка виготовлення щелепно-лицевих протезів. - K., 
1992.

2. Левитов А.Н., Рубаненко В.В., Король М.Д. Челюстно-лицевая ортопедия: курс лекций.- 
Полтава, 1995. - 80 с.

3. Нападов А.Л. Артикуляция и протезирование в стоматологии,- K.: Здоровья, 1984.
4. Основы деонтологии в стоматологии. Пособие для студентов и врачей /Под ред. 

Г'.П.Рузина. -Винница: Нова книга, 2008. -120с.
5. Маевски С.В. Стоматологическая гнатофизиология. Нормы окклюзии и функции 

стоматологической системы /Маевски С.В. -Львов: ГалДент. -  2008. -144с.
6. Клемин В.А. Зубные коронки из полимерных материалов. -М .:М ЕД пресс- информ, 2004. 

-176с.
7. В.А.Клемин. Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твердых 

тканей/ В.А.Клемин, A.B.Борисенко, П .В .Ищ енко.-М .: МЕД пресс-информ, 2003. — 111с.
8. Клемин В.А. Диагностическая модель челюсти / В.А.Клемин. -  М.:МЕДпресе-информ, 

2006. -256с.
9. Эстетические аспекты восстановительной стоматологии (монография) / В.Н.Шабанов, 

А.П.Педорец, О.В.Шабанов, В.А.Клемин. Элиста: ЗАОрНПП
«Джингар», 2010. -111с.

10. Біда В.І. Патологічне стирання твердих тканин зубів та основні принципийого лікування 
(Навчально-методичний посібник). -  K.: ВАТ «Видавництво

«Київська правда», 2002. -  96с.
11. Борисенко A.B., Неспрядько В.П. Композиционные Лломбировочные и облицовочные 

материалы. Практическое пособие. -  Киев, Книга плюс, 2002.



-  221 с.
12. Вадалян X.A. Лечение переломов челюстей и костей лицевого скелета: Учеб. пособие. - 

1984.
13. Варава Г.М., Стрелковський K.M.. Техніка виготовлення щелепно-лицевих протезів. - K., 

1992.
14. Гаврилов Е.И. Деформации зубных рядов. -  М.: Медицина, 1984. -9 4 с .
15. Гітлан Є.М., Кроть М.К. Посібник з бюгельного протезування. -  K.: Здоров’я,.2001. -  140 

с.
16. Гумецький P.A., Рожко М.М., Завадка О.Є., Скрипніков П.М. Ускладнення місцевої 

анестезії у щелепно-лицевій ділянці: Посібник у 3 т. -  Львів: Івано- Франківськ: Полтава: 
Видавничий дім «Наутілус», 2002. -  231 с.

17. Збірник алгоритмів практичних навичок і вмінь до практично орієнтованого державного
іспиту за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія»: Навч.посібник / Л.Д.Чулак,
К.М.Косенко, А.Г.Гулюк та ін.; За заг. ред. Л.ДЧулака. -  Одеса: Одес. Держ. Мед. Ун-т, 
2004. -  264 с. -  Рос. мова.

18. Король М.Д., Коробейніков Л.С., Кіндій Д.Д., Ярковий В.В. Оджубейська О.Д. Тактика 
курації хворих у клініці ортопедичної стоматології. Полтава: Астрая, 2003 -  52 с.

19. Король М.Д., Коробейніков Л.С., Кіндій Д.Д., Ярковий В.В. Практикум з ортопедичної 
стоматології. Частина II. Полтава: ПП «Форміка», 2002. -  168 с.

20. Левитов A.H., Рубаненко В.В., Король М.Д. Челюстно-лицевая ортопедия: курс лекцнй,- 
Полтава, 1995. - 80 с.

21.Х ватова В.А. Диагностика и лечение нарушений функциональной
окклюзии//Н.Новгород. -  1996. - 275с.

22. Гросс М.Д., Метыос Дж.Д. Нормализация окклюзии: Пер.с англ.. -  М.: Медицина,
1986,288 с.

23. Абакаров С.И.. Современные конструкции несъемных зубных протезов,- М.:
Медицина, 1994.

24. Калинина Н.В., Загорский В.А. Протезирование при полной потере зубов.
Медицина, 1990.

25. Нападов А Л . Артикуляция и протезирование в стоматологии.- К.: Здоровья, 1984.
26. Суров О.Н. Зубное протезирование на имплантатах.М., Медицина, 1993, - 208с.

27. Лебеденко И.Ю., Перегудов А.Б., Глебова Т.Э., Телескопические и замкове крепления 
зубних протезов. -  Моска, 2005. -  336 с.

28. Шварц А.Д. Цельнолитые (бюгельные) протезы. -  Москва, 2005. -  70 с.

29. Хоманн А., Хильшер в. Конструкции частичного зубного протеза. Науч.ред. узд.
На русск.яз. проф.. В.Ф.Макеев. Пер. с нем. -  Львов: ГалДент, 2002,- 192 с., 178 
рис.

30. Аболмасов H.H. Избирательная пришлифовка зубов. -  Смоленск, 2004. -  79с.
3 1. Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение заболеваний пародонта. 
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