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1. Загальна інформація
Назва дисципліни П ропедевтика ортопедичної стоматології
Викладач (-і) Д.м.н., проф.КуцП.В. 

Ас.Кроха І.П.
Ас.Біда О.В.

Контактний телефон викладача
E-mail викладача forum-for-me(a),bigmir.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 120 академічних годин, або 4 кредити ЄКТС.

3 них: 70 годин -  аудиторних (6 годин лекцій та 64 
годин практичних занять) та 50 годин СРС (самостійної 
роботи студентів).

Тривалість практичного заняття -  2 академічні 
години у 3 та 4 семестрі

Тривалість лекції -  2 академічні години (6 годин 
лекцій у 3 семестрі).

Самостійна робота студентів -  50 годин (30 у 3 
семестрі та 20 у 4 семестрі.)

Посилання на сайт дистанційного 
навчання

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

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

2. Анотація до курсу
Пропедевтика ортопедичної стоматології - це навчальна дисципліна, що:

а) ґрунтується на вивченні студентами морфологічних дисциплін, фізіології, 
фармакології, патоморфології, патофізіології, пропедевтиці ортопедичної стоматології й 
інтегрується з цими дисциплінами;
• б) закладає основи вивчення студентами теоретичних знань, опануванню 
практичними навичками та вміннями з ортопедичної стоматології, що передбачає 
інтеграцію викладання дисципліни з терапевтичною, хірургічною та стоматологією 
дитячого віку та формування умінь застосувати знання та навички у професійній 
діяльності;

в) формує майбутнього фахівця, здатного вирішувати клінічні задачі з 
використанням набутих знань та вмінь з дисципліни, закладає основи здорового способу 
життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.
Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) 
практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС).
Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів ортопедичної 
стоматології.
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо передбачають:
1) обстеження пацієнтів в клінічному кабінеті з використанням стоматологічного 
обладнання та інструментарію;
2) проведення аналізу діагностичних моделей пацієнтів з різними видами патології 
зубо- щелепного апарату, вибору методів відновлення дефектів зубів та зубних рядів;
3) відпрацювання студентами практичних навичок під час клінічного прийому 
тематичних пацієнтів,
4) вирішення ситуаційних задач (оцінка діагностичних моделей, окпюдограм, даних 
рентгенологічного обстеження та ін .), що мають клінічне спрямування, а також 
вирішування тестових ситуаційних задач .
Студенти на практичних заняттях, під час клінічного прийому пацієнтів заповнюють 
медичну карту обстежуваного пацієнта, а також рекомендується заповнювати іншу 
звітну документацію (щоденник роботи лікаря, наряди на виконання зуботехнічних 
робіт).

3. Мета та цілі курау
Метою викладання навчальної дисципліни «пропедевтика ортопедичної стоматології» є вміти: 

Аналізувати стан здоров'я пацієнтів на підставі даних обстеження.



Вирізнити та задокументувати провідний клінічний симптом або синдром шляхом 
використання даних анамнезу та огляду пацієнтів.

Здійснювати диференційну діагностику стоматологічних захворювань з використанням даних 
лабораторного та інструментального обстеження пацієнтів, найбільш вірогідного або синдромного 
діагнозу.

Сформулювати найбільш вірогідний нозологічний або синдромний діагноз стоматологічного 
захворювання шляхом зіставлення зі стандартами, з використанням даних анамнезу та огляду 
пацієнта, на основі провідного клінічного симптому або синдрому.

Визначати принципи лікування стоматологічних захворювань на підставі попереднього або 
остаточного клінічного діагнозу за існуючими алгоритмами та стандартним схемами.

Класифікувати види лікування на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу.
Демонструвати володіння методами застосування стандартів надання амбулаторної 

стоматологічної допомоги.
Розкрити зміст схеми лікування стоматологічного пацієнта на підставі попереднього діагнозу, 

з дотриманням відповідних етичних та юридичних норм.
Оцінювати інформацію про стан стоматологічного здоров'я населення у взаємозв'язку з 

чинниками, що мають на нього вплив.
Відносити до категорії, обробляти та аналізовувати необхідну медичну інформацію з 

визначеного джерела з використанням сучасних інформаційних технологій.
Опрацьовувати стандартні технології ведення медичної документації (амбулаторної карти, 

історії хвороби, щоденнику обліку виконаної роботи, зведеної відомості) щодо пацієнта.

Основними завданнями вивчення дисципліни «пропедевтика ортопедичної стоматології» є 
навчити студентів:
проводити обстеження стоматологічного хворого; 
трактувати функціональну анатомію зубощелепного апарату; 
застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання;
• аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого в клініці ортопедичної 
стоматології;
• обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз в клініці ортопедичної 
стоматології;
проводити обстеження хворих функціональними методами,

а також адаптувати знання студентів із нормальної анатомії до вимог клініки ортопедичної 
стоматології для клінічного використання цих знань при виготовленні ортопедичних конструкцій, 
підготування ротової порожнини до протезування. Вивчити функціональні групи жувальних і 
мімічних м’язів, їх прикріплення, функцію.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання

Володіти сучасними 
стоматологічними маніпуляціями 
при лікуванні одонтопатологій

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 ______________________________

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентностей (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої 
освіти, сформульованим у термінах результатів у Стандарті).
Інтегральні:

1. Здатність розв’язувати задачі та проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю
2. «Стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій .
Загальні:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 
вчитись та бути сучасно навченим

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
________ 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях_________________________



4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово. Здатність спілкуватись іншими мовами

5. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел
7. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації, здатність працювати автономно
8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
9. Здатність до вибору стратегії спілкування
10. Здатність працювати у команді
11. Навички міжособистісної взаємодії.
12. Здатність діяти на основі етичних міркувань
13. Навички здійснення безпечної діяльності
14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт
15. Прагнення до збереження навколишнього середовища
16. Здатність діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо

Спеціальні:
1. Визнавати морально-етичні та професійні правила діяльності стоматолога- ортопеда
2. Усвідомлення морально-деонтологічних принципів медичного спеціа-ліста, 
правил про- фесійної суборди-нації в клініці ортопедичної стоматології
3. Сприяння здоровому психологічному мікроклімату в колективі, засвоєння 
правових норм взаємовідносин правових норм взаємовідносин «лікар- 
стоматолог-ортопед -  пацієнт».
4. Ознайомлення із структурою ортопедичного кабінету, відділення, 
зуботехнічної лабораторії. Вивчення основного стоматологічного 
інструментарію, що застосовується в клініці ортопедичної стоматології. 
Демонстрація на фантомах вміння застосовувати основний стоматологічний 
інструментарій, використовувати стоматологічне та зуботехнічне об-ладнання. 
Демонстрація на фантомах ходу обстеження ортопедичного пацієнта. 
Демонстрація на фантомах анатомічних утворів щелепно-лицевої ділянки.
5. Демонстрація роботи з різними видами відбиткових матеріалів та зняття відбитків
6. Знання технологічних етапів воготовлення різних видів ортопедичних 
конструкцій, що застосовуються для ортопедичної реабілітації пацієнтів.
7. Вирізнення особливостей застосування принципів асептики та анти-септики 
в клініці ортопедичної стоматології. Вивчення сучасних вимог до стерилізації 
інструментів в клініці ортопедичної стоматології. Усвідомлення важливості 
дотримання правил асептики та антисептики в клініці ортопедичної 
стоматології. Засвоєння норм контролю за ефективністю стерилізації. 
Визначення методів попередження поширення інфекції у відділення 
ортопедичної стоматології.

5. Організація навчання курсу 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРОПЕДЕВТИКА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМ АТОЛОГІЇ»

Тема лекції Практичні
заняття

СРС

Змістовий модуль 1. Функціональна анатомія фувального апарату
1.1. Функціональна анатомія жувального апарату. 

Анатомічна будова нижньої та верхньої щелеп. Ж увальна та 
мімічна мускулатура. Будова, функція, призначення. *

2 5



1.2. Будова зубів, зубних рядів. Характеристика 
зубних дуг. Будова та функція пародонту. Особливості 
будови слизової оболонки ротової порожнини.

2 6

1.3. Скронево-нижньощелеповий суглоб. Анатомічна 
будова, основні елементи суглобу, функція. Порівняльна 
характеристика суглобів хижаків, гризунів та жуйних. 
Взаємозв’язок між формою та функцією скронево- 
нижньощелепного суглоба. Площини співставлення.

2 3

1.4. Артикуляція та оклюзія. Види оклюзії. Основні 
положення, що характеризують оклюзійні 
співвідношення.

2

1.5. Прикус. Види прикусу. Характеристика 
ортогнатичного прикусу.

2

1.6.Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Жування та рухи 
нижньої щелепи в умовах фізіологічної норми.

“ 2 4

1,7Апарати, що відтворюють рухи нижньої щелепи. 2

1.8Схема нервово-м’язевої регуляції функцій 
зубощелепної системи. Анатомічні особливості 
іннервації тканин щелепно-лицевої ділянки, їх значення для 
провідникового знечулення. Зони знеболення при 
проведенні переферичної анестезії на верхній та нижнів 
щелепах.

2 3

Разом за змістовим модулем 1 16
Змістовий модуль2. Організація надання ортопедичної допомоги. Методи обстеження.

1.9. Організаційні принципи роботи ортопедичного 
відділення. Устаткування клініки. Вивчення організації 
робочого місця лікаря ортопеда, інструментарій. Техніка 
безпеки.

0,5 2

1.10. Організаційні принципи роботи зуботехнічної 
лабораторії. Ознайомлення з робочим місцем зубного 
техніка та спеціальних приміщень зуботехнічної 
лабораторії. Техніка безпеки.

2

1.11. Медична документація. Обстеження хворих в 
клініці ортопедичної стоматології. Правила заповнення 
історії хвороби ортопедичного хворого.

1 2

*

1.12. Клінічні методи обстеження ортопедичних 
хворих.

0,5- 2

1.13. Параклінічні методи обстеження ортопедичних 
хворих.

- 2

1.14. Класифікація захворювань зубо-щелепної 
системи. Формулювання діагнозу.

- 2

1.15. Підсумкове заняття. - 2

Разом за змістовим модулем 2 14

РАЗОМ за модул ь 1 * 2 30 25



Змістовий модуль 3. Відбитки івідбиткові матеріали

2.1.Класифікація відбиткових матеріалів та відбитків. 
Загальні вимоги до відбиткових матеріалів та відбитків. 
Відбиткові ложки та їх різновиди.

2 2 3

2.2.Кристалізуючі та термопластичні відбиткові матеріали. 
Фізико-хімічні властивості. Показання до застосування, 
представники. Методи отримання відбитків даними 
матеріалами.

2

2.3. Альгінати і відбиткові маси. Фізико-хімічні 
властивості. Показання до застосування, представники. 
Технологія зняття відбитків альгінатними 18ассами.

2

2.4.Силіконові відбиткові маси. Класифікація. Фізико- хімічні 
властивості. Показання до застосування, представники. 
Технологія зняття відбитків силіконовими массами.

2

2.5.Поліефірні відбиткові маси. Фізико-хімічні властивості. 
Показання до застосування, представники. Технологія зняття 
відбитків поліефірними 19ассами.

“ 2

2.6.Правила підбору відбиткового матеріалу та ложок. 
Технологічні етапи зняття відбитків у залежності від 
методики та вибраного матеріалу.

2

2.7.Класифікація моделей щелеп. Виготовлення моделей та 
правила оформлення їх цоколя. Матеріали для виготовлення 
моделей. Правила загіпсовки моделей в оклюдатор та 
артикулятор.

2 3

2.8.Дезінфекція відбитків. Вибір засобу відповідно до типу 
матеріалу. Асептика та антисептика в стоматології. 
Основні принципи.

2

2.9.Відбитки та відбиткові матеріали (підсумкове 
заняття)

- 2

Разом за змістовим модулем 3 2 18

Змістовий модуль 4. Матеріали та технологічні особливості виготовлення 
основних ортопедичних конструкцій

2.10. Клінічна картина патологічних станів зубощелепної 
ділянки, (дефекти твердих тканин зуба, часткова та повна 
втрата зубів.)

0,5 2

2.11. Вкладки. Класифікація. Конструктивні особливості. 
Характеристика основних та допоміжних матеріалів, що 
застосовуються для виготовлення вкладок.

2

2.12. Штучні коронки. Металеві, пластмасові, керамічні. 
Конструктивні особливості. Характеристика основних та 
допоміжних матеріалів, що застосовуються для 
виготовлення коронок.

2 6

2.13. Штучні комбіновані коронки. .Класифікація. 
Конструктивні особливості. Характеристика основних та 
допоміжних матеріалів, що застосовуються для виготовлення 
комбінованих коронок.

-0,5 2 8



2.14. Мостоподібні протези. Класифікація. Конструктивні 
особливості. Характеристика основних та допоміжних 
матеріалів, що застосовуються для 
виготовлення мостоподібних протезів.

2 7

2.15. Знімні конструкції протезів (часткові та повні 
знімні пластинкові протези). Класифікація. 
Конструктивні особливості. Характеристика основних та 
допоміжних матеріалів, що застосовуються для 
виготовлення знімних конструкцій протезів.

-0,5 2

2.16. Бюгельні протези. Конструктивні особливості. 
Характеристика основних та допоміжних матеріалів, що 
застосовуються для виготовлення

0,5- 2 2

2.17. Підсумкове заняття (диф. Залік) - 2

Разом за змістовим модулем 4 2 16

Разом за модуль 2 2 34 25

Усього годин -  120/4,0 кредита ЕСТ8 6 64 50

Підсумковий контроль Диференційний залік

ТЕМ АТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З 
ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА  

ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМ АТОЛОГІЇ»

№
п/п

Тема заняття Години

Змістовий модуль 1-2
1 Ортопедична стоматологія. Зміст, мета та завдання. Організаційні 

принципи роботи ортопедичного відділення., Основні стоматологічні 
захворювання, що підлягають ортопедичному лікуванню. Медична 
документація. Обстеження хворих.

2

2 Методи отримання анатомічних відбитків та моделей. Відбитки та їх 
характеристика. Відбиткові матеріали.

2

3 Патологія твердих тканин зуба. Штучні коронки, знімні та незнімні 
протези. Метали та сплави в клініці ортопедичної стоматології.

2

РАЗО М 6

ТЕМ АТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ  
«ПРОПЕДЕВТИКА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМ АТОЛОГІЇ»

№ п/п Тема заняття оди ни

МОДУЛЬ 1

Змістовний модуль 1. Функціональна анатомія жувального апарату



1.1 Функціональна анатомія жувального апарату. Анатомічна будова нижньої та 
верхньої щелеп. Ж увальна та мімічна мускулатура. Будова, функція, 
призначення.

2

1.2 Будова зубів, зубних рядів. Характеристика зубних дуг. Будова та 
функція пародонту. Особливості будови слизової оболонки ротової 
порожнини.

2

1.3 Скронево-нижньощелеповий суглоб. Анатомічна будова, основні 
елементи суглобу, функція. Порівняльна характеристика суглобів 
хижаків, гризунів та жуйних. Взаємозв’язок між формою та функцією 
скронево-нижньощелепного суглоба. Площини співставлення.

2

1.4 Артикуляція та оклюзія. Види оклюзії. Основні положення, що 
характеризують оклюзійні співвідношення.

2

1.5 Прикус. Види прикусу. Характеристика ортогнатичного прикусу. 2
1.6 Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Жування та рухи нижньої щелепи в 

умовах фізіологічної норми.
2

1.7 Апарати, що відтворюють рухи нижньої щелепи. 2
1.8 Схема нервово-м’язевої регуляції функцій зубощелепної системи. 

Анатомічні особливості іннервації тканин щелепно-лицевої ділянки, їх 
значення для провідникового знечулення. Зони знеболення при проведенні 
переферичної анестезії на верхній та нижнів щелепах.

2

РАЗОМ 16
Змістовий модуль 2. Організація надання ортопедичної допомоги.

Методи обстеження.
1.9 Організаційні принципи роботи ортопедичного відділення. Устаткування 

клініки. Вивчення організації робочого місця лікаря ортопеда, 
інструментарій. Техніка безпеки.

2

1.10 Організаційні принципи роботи зуботехнічної лабораторії. Ознайомлення з 
робочим місцем зубного техніка та спеціальних приміщень зуботехнічної 
лабораторії. Техніка безпеки.

2

1.11 Медична документація. Обстеження хворих в клініці ортопедичної 
стоматології. Правила заповнення історії хвороби ортопедичного хворого.

2

1.12 Клінічні методи обстеження ортопедичних хворих. 2

1.13 Параклінічні методи обстеження ортопедичних хворих. 2

1.14 Класифікація захворювань зубо-щелепної системи. Формулювання 
діагнозу.

2

1.15 Підсумкове заняття. 2

РАЗОМ 14

МОДУЛЬ 2

Змістовий модуль 3. Відбитки та відбиткові матеріали

2.1 Класифікація відбиткових матеріалів та відбитків. Загальні вимоги до 
відбиткових матеріалів та відбитків. Відбиткові ложки та їх різновиди.

2

2.2 Кристалізуючі та термопластичні відбиткові матеріали. Фізико-хімічн 
властивості. Показання до застосування, представники. Методи отримання 
відбитків даними матеріалами.

2

2.3 Альгінатні відбиткові маси. Фізико-хімічні властивості. Показання до 
застосування, представники. Технологія зняття відбитків альгінатними 
масами.

2



2.4 Силіконові відбиткові маси. Класифікація. Фізико-хімічні властивості. 
Показання до застосування, представники. Технологія зняття відбитків 
силіконовими масами.

2

2.5 Поліефірні відбиткові маси. Фізико-хімічні властивості. Показання до 
застосування, представники. Технологія зняття відбитків поліефірними 
масами.

2

2.6 Правила підбору відбиткового матеріалу та ложок. Технологічні етапи 
зняття відбитків у залежності від методики та вибраного матеріалу.

2

2.7 Класифікація моделей щелеп. Виготовлення моделей та правила 
оформлення їх цоколя. Матеріали для виготовлення моделей. Правила 
загіпсовки моделей в оклюдатор та артикулятор.

2

2.8 Дезінфекція відбитків. Вибір засобу відповідно до типу матеріалу. Асептика 
та антисептика в стоматології. Основні принципи.

2

2.9 Відбитки та відбиткові матеріали (підсумкове заняття) 2

РАЗОМ 18

Змістовий модуль 4. Матеріали татехиологічні особливості виготовлення 
основних ортопедичних конструкцій

2.10 Клінічна картина патологічних станів зубощелепної ділянки, (дефекти 
твердих тканин зуба, часткова та повна втрата зубів.)

2

2.11 Вкладки. Класифікація. Конструктивні особливості. Характеристика 
основних та допоміжних матеріалів, що застосовуються для виготовлення 
вкладок.

2

2.12 Ш тучні коронки. Металеві, пластмасові, керамічні. Конструктивні 
особливості. Характеристика основних та допоміжних матеріалів, що 
застосовуються для виготовлення коронок.

2

2.13 Штучні комбіновані коронки.Класифікація. Конструктивні особливості. 
Характеристика основних та допоміжних матеріалів, що застосовуються для 
виготовлення комбінованих коронок.

2

2.14 Мостоподібні протези. Класифікація. Конструктивні особливості 
Характеристика основних та допоміжних матеріалів, що застосовуються для 
виготовлення мостоподібних протезів.

2

2.15 Знімні конструкції протезів (часткові та повні знімні пластинкові протези) 
Класифікація. Конструктивні особливості. Характеристика основних та 
допоміжних матеріалів, що застосовуються для виготовлення 
знімних 2конструкцій протезів.

2

2.16 Бюгельні протези. Конструктивні особливості. Характеристика основних та 
допоміжних матеріалів, що застосовуються для виготовлення

2

2.17 Підсумкове заняття (диф. залік) 2

РАЗОМ 16

Кількість годин практичних занять з дисципліни 64

ТЕМ АТИЧНИЙ ПЛАН САМ ОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ  
«ПРОПЕДЕВТИКА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМ АТОЛОГІЇ»

№ з.п.
ТЕМА

К-ть
годин

Вид контролю

Змістові модулі 1-2

ї Самостійне опрацювання тем:



1 Історія розвитку ортопедичної стоматології. Внесок 
українських вчених у розвиток ортопедичної 
стоматології. Львівська школа лікарів ортопедів- 
стоматологів.

5 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях

2 Анатомічна будова верхньої та нижньої щелеп. 
Передача жувального тиску на кістки лицевого 
скелету.Контрфорси.

3 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
3 М ’язева система щелепно-лицевої ділянки. Функції 

основної та додаткової груп жувальних м ’язів.

4 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
4 Будова та механізми рухів скронево-нижньощелепного 

суглобу.

3 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
5 Вертикальні та трансверзальні рухи нижньої щелепи. 4 Поточний 

контроль на 
практичних 

заняттях
6 Гігієнічні вимоги та норми надання стоматологічної 

ортопедичної допомоги.

3 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
7 Інструментальні методи обстеження пацієнтів 

(пальпація, перкусія, аускультація, зондування).

3 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
II Підготовка до дифзаліку 4

РАЗОМ ЗО
Змістові модулі 3-4

І Самостійне опрацювання тем:
1 Технології штампування металевих коронок, 3 Поточний

мостородібних протезів 3 контроль на 
практичних 

заняттях
2

Технології лиття металевих коронок, мостоподібних 
протезів, каркасів знімних конструкцій протезів.

3 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
3

Технологія виготовлення пластмасових ортопедичних 
конструкцій.

3 Поточний 
контроль на 

, практичних 
заняттях

4

Історичний розвиток відбиткових матеріалів.

3 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
5

Порівняльна характеристика відбитковиї матеріалів.

3 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
6 Технологія пайки та зварювання частин ортопедичних 

конструкцій та сфери застосування. Способи та 
технологія обробки ортопедичних конструкцій.

3 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях



II Підготовка до дифзаліку 2

РАЗОМ 20
Разом СРС з дисципліни 50

Індивідуальні завдання (історії хвороб, судово-медичні акти, акти токсикологічних 
досліджень, курсові та дипломні роботи, магістерські роботи) не передбачені.

6. Система оцінювання курсу
Загальна Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і
система вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних
оцінюван заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється
ня курсу 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» -  З, 
«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

4 - 200 - 4 - 200 - 4 - 200 - 4 - 200 -

бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала 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

татньо4,52 181 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:
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). л

Вимоги Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.



до
письмової
робота

Тестування вклю чає 40 тестових завдань закритої форми з вибором однієї 
правильної відповіді. Вага кож ної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного 
тестового завдання з вибором відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки 
одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, 
знімається 0,5 бал.

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.

До заліку допускаються студенти, які повністю виконали програму 
дисципліни,відвідали усі передбачені навчальною програмою з 
дисципліни аудиторні навчальні заняття, не мають академічної 
заборгованості; опрацювали всі граматичні питання теоретичного курсу, 
виконали практичні завдання і отримали не менше за 72 бали за поточну 
навчальну діяльність (мають оцінку на кожному занятті з практичної 
підготовки і середній бал за поточну навчальну діяльність не менше 3,0).

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
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1. Макєєв В.Ф., Ступницький P.M. Теоретичні основи ортопедичної 
стоматології,- Львів, 2010.-394с.
2. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 
2003.
3. Атлас анатомії з біомеханікою жувального апарату. Навч.пос. для студ. Вищих 
мед. закладів освіти І-ІІ рівня акредитації ( М.Д. Король, JI.C. Коробейников, Д.Д. Кіндій, 
В.В. Ярковий, П.М. Скрипніков. За ред. М.Д. Короля.-Полтава, 2002.
-223 с.
4. Рожко М.М., Неспрядько В.П., Михайленко Т.Н. та ін. Зубопротезна техніка. - 
K.; Книга плюс, 2006. - 544 с.
5. Каламкаров Х.А. Ортопедическое лечение при помощи 

металокерамики. М .М едицина.-1997.
6. Жулев Н.И. Несъемное протезирование. Нижний Новгород, 1997.
7. Хоманн А., Хильнер В. Конструкции частичного зубного протеза. Науч.ред. 
узд. На русск.яз. проф. В.Ф.Макеев. Пер. с нем. - Львов: ГалДент, 2002,- 192 с
8. Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение заболеваний 
пародонта. Н.Новгород. -2003. - 276 с.

9. Нападов H.A. Материалы для протезирования в стоматологии.



10. Жулев E.H. Несъемные протезы. Теория, клиника и лабораторая техника.- 
Н/Новгород, 1997
11. Жулев Е.Н. Несъемные протезы. Теория, клиника и лабораторая техника.- 
Н/Новгород, 1995.
12. Окклюзия и клиническая практика / под ред. И. Клинеберга, Р.Джагера; Пер. с 
англ.; Под общ.ред. М.М.Антоника. - М.: МЕДпресс-информ, 2006.-200с.
13. Хватова В.А. Клиническая гнатология.-М.: Медицина-2005.- 295с.
14. Хватова В.А. Функциональная диагностика и лечение в стоматологии. М.:
«Медицинская книга», изд-во «Стоматология»,- 2007.-294с.
15. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при полном 
отсутствии зубов. Под ред. И.Ю.Лебеденко, Є.С.Каливраджияна и др. Москва, 2005.
16. Лебеденко И.Ю., Перегудов А.Б., Глебова Т.Э., Телескопические и 
замкове крепления зубних протезов. - Моска, 2005. - 336 с.
Додаткова:
1. Навчально-довідниковий посібник «Стоматологія: організаційно-правові та
гігієнічні аспекти» (затверджено ЦМК МОЗ України 15.06.2006р., протокол № 3) (Кузь 
Г.М., Баранов М.О., Матвієнко Т.М., Катрушов О.В.).
2  Основи стоматологічної діяльності /Москаленко В.Ф., Бардов В.Г., Дубнов 34
A.B., Омельчук С.Т., Катрушов О.В., Баранов М.О., Кузь Г.М., Матвієнко Т.М. та ін., 
Київ, 2011.-340с. Рекомендовано як навчально-довідниковий посібник для студентів 
стоматологічних факультетів ВУЗів, лікарів-інтернів, магістрантів, клінічних 
ординаторів, лікарів практичної охорони здоров’я (затверджено ЦМК МОЗ України 
15.06.2006р., протокол № 3).
3. Навчальний посібник «Алгоритми виконання практичних навичок з
ортопедичної стоматології» для студентів 5 курсу (Дворник В.М., Тумакова О.Б., Кузь 
Г.М.) (затверджено ЦМК МОЗ України від 1.10.10 р. протокол № 4)
4. Ортопедическая стоматология. Под ред. В.Н.Копейкина, М.З.Миргазизова. 
Москва. Медицина, 2001.
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