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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Сучасні технології суцільнолитого протезування
Викладач (-і) К.м.н., ас.Криничко Леонід Романович
Контактний телефон викладача
E-mail викладача forum-for-me®, biamir.net
Формат дисципліни Вибіркова
Обсяг дисципліни 120 академічних годин, або 4 кредити ЄКТС.

3 них: ЗО годин -  ауднгорних (30 годин 
практичних занять) та 90 годин СРС (самостійної 
роботи студентів).

Тривалість практичного заняття -  3 академічні 
години, (10 занять) у 10 семестрі

Самостійна робота студентів -  90 години 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
П редметом вивчення курсу за вибором “Сучасні технології суцільнолитого 

протезування” є поглиблення знань студентів стосовно сучасних технологій суцільнолитого 
незнімного та знімного протезування, матеріалів та технологій, що застосовую ться при 
зубному протезуванні.

3. Мета та цілі курсу
Метою викладання курсу за вибором “Сучасні технології суцільнолитого протезування” 

є досягнення кінцевих цілей дисципліни “Ортопедична стоматологія”, що встановлюються 
на основі ОГГП підготовки лікаря за спеціальністю “Стоматологія” відповідно до блоку її 
змістових модулів та є основою для побудови змісту даного курсу за вибором.

Опис цілей сформульовано через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі 
кінцевих цілей до змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь 
(дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни

поглиблення знань про анатомо-фізіологічні особливості органів та тканин 
зубощелепного апарату, функціональну анатомію та біомеханіку зубощелепного 
апарату;

- розширення знань щодо сучасних поглядів на етіологію і патогенез дефектів твердих 
тканин та часткових дефектів зубних рядів;
аналіз закономірностей клінічного перебігу часткової втрати зубів;

- удосконалення навичок діагностики та диференційної діагностики
різних дефектів твердих тканин зубів та часткових дефектів зубних рядів;

- поглиблення знань про сучасні методи ортопедичного лікування дефектів твердих 
тканин зубів та часткових дефектів зубних рядів;

- формування аналітичного підходу до індивідуального вибору методу ортопедичного 
лікування дефектів твердих тканин зубів та часткових дефектів зубних рядів;

- удосконалення навичок ортопедичного лікування дефектів твердих тканин зубів та 
часткових дефектів зубних рядів шляхом використання сучасних технологій; 
поглиблення знань про помилки та ускладнення при ортопедичному лікуванні 
дефектів твердих тканин зубів та часткових дефектів зубних рядів та вдосконалення 
навичок їх попередження та усунення.



4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання

Володіти сучасними
методами суцільнолитого незнімного 
та знімного протезування, матеріалів 
та технологій, що застосовуються при 
зубному протезуванні.

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, усвідомлю вати 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права.
18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства.

2.
3.

4.

5.

6.

Спеціальні (фахові, предметні):
Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта й аналізувати клінічні данні. 
Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних досліджень. 
Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, 
невідкладні стани.
Спроможність планувати та проводити заходи з профілактики захворювань органів і тканин 
ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати підходи, план, 
види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно- 
лицевої області.
Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при лікуванні



захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової 

порожнини з супутніми соматичними захворюваннями.
8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції.
9. Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і тканин ротової порожнини 

та щелепно-лицевої області.
10. Спроможність до організації та проведення лікувальних заходів.
11. Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомога хворим
12. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження
13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров'я (індивідуальний, 

сімейний, популяційний).
14. Спроможність ведення нормативної медичної документації Здатність до опрацювання 

державної, соціальної та медичної інформації.
15. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду з 

захворюваннями органів ротової порожнини.
16. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності.
17. Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини.

5. Організація навчання курсу

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Курс Семестри

Кількість ГОДИН, 3 н и х

Вид
контролю

(сем.)Всього
год./

кредитів

аудиториях

СПРСлекції практичні
заняття семінари лабораторні

V X 120/4 - 30 - - 90 Залік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ  

„СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЦІЛЬНОЛИТОГО ПРОТЕЗУВАННЯ"

№
п/п

Тема заняття Годин

1 Організація роботи зуботехнічної лабораторії. Інфекційний контроль. 
Оцінка та контроль за виконанням роботи. Оформлення наряду 
(замовлення) на роботу.

О3

2 Робочі моделі та штампи. Питання матеріалознавства. 3

о3 Воскове моделювання. Литво суцільнолитих каркасів. 3

4 Дизайн каркаса та вибір сплавів металу для металокерамічних реставрацій. 
Дизайн проміжної частини зубного протеза.

3

5 Ретейнери для часткових знімних зубних протезів. Койнектори для часткових 
незнімних зубних протезів. Види. Фінішна обробка литої реставрації.

3



6 Технологія литва суцільнолитих реставрацій. 3

7 Естетичні характеристики та процес відтворення кольору реставрації. 3

8 Металокерамічні реставрації з опорою на імплантати, дизайн проміжної частини. 3

9 Фіксуючі та формуючі протезні конструкції при імплантації. Шляхи досягнення 
ясенного формування.

3

10 Фіксуючі засоби та техніки цементування протезів на імплантатах. 
Особливості.

3

Всього зо

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
САМОСТІЙНИХ ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

КУРСУ ЗА ВИБОРОМ  
„СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЦІЛЬНОЛИТОГО ПРОТЕЗУВАННЯ"

№
п/п

Тема заняття Годин

1. Навчитись заповнювати дентальну карту пацієнта. Пояснювати дані 
додаткових обстежень.

3

2. Виготовляти діагностичні моделі. Аналізувати діагностичні моделі в 
артикуляторі.

3

О

Э. Навчитись складати план лікування пацієнта в клініці ортопедичної 
стоматології.

3

4. Намалювати та вміти пояснювати фактори оклюзії 3

5. Намалювати схему зубоясенного з ’єднання, та вміти пояснити будову 
пародонту.

3

6. Пояснювати механізми утворення патологічної ясенної кишені. О3

7. Юридичні аспекти в діяльності лікаря-стоматолога.
*

3

8. Показання та правила застосування лікувально-діагностичних шин. 
Оклюзійна схема. Компас оклюзії.

3

9. Намалювати зони безпеки зубів при препаруванні, клінічне значення при 
препаруванні під незнімні реставрації.

3

10. Інструменти для препарування зубів. Види, їх характеристика. 
Застосування при різних методиках препарування.

3

11. Порівняльна характеристика методик препарування під різні 
реставрації (литі коронки, вініри, вкладки, накладки).

3

12. Техніки реставрації зубів після ендодонтичного лікування. 3

13. Групи фіксуючих цементів. Показання до застосування. 3



14. Воскове моделювання. Принципи відновлення оклюзій них контактів 
в різних клінічних випадках.

3

15. Порівняльна характеристика сучасних реставрацій. 3

16. Імедіат протези. П оказання до застосування. Технологія виготовлення. 3

17.
Паралелометрія. Сучасні конструкції паралелометрів. Процес 
фрезерування.

3

18. Спостереження за пацієнтом після ортопедичного лікування. Догляд за 
реставраціями.

3

19.

Обстеження хворих із хворобами тканин пародонту. Діагностика, 
планування ортопедичних втручань в комплексному лікуванні. Задачі 
ортопедичного втручання в комплексному лікуванні та профілактиці 
хвороб тканин пародонту.

3

20.

Обстеження та план лікування пацієнта з використанням імплантатів 
(клінічна оцінка, рентгенологічна оцінка, діагностичні гіпсові моделі). 
К омп’ю терна томографія. Показання для встановлення імплантатів 
пацієнту.

3

21.

Принципи розташ ування імплантатів ( анатомічні обмеження на 
верхній та нижній щелепі). Планування та виготовлення шаблонів. 
Складові частини імплантатів (тіло імплантатів, заживляючі гвинти, 
формувачі ясен, абатменти, тимчасові абатменти, абатменти постійні, 
аналоги імплантів, трансфери). Види з ’єднання імплантата з абатментом. 
Антиротаційні системи.

о

22.

Одноетапна імплантація. Показання, послідовність процедур. 
Ортопедичний супровід пацієнта в післяопераційний період. Конструкції 
тимчасових незнімних протезів, терміни виготовлення, правила корекції. 
Фіксація.

3

23.
Двохетапна імплантація. Показання, послідовність процедур. 
Ортопедичний супровід пацієнта в післяопераційний період. Конструкції 
тимчасових знімних протезів, терміни виготовлення, правила припасовки.

3

24.
Техніка отримання відбитків «відкритою» та «закритою» ложкою. 
Виготовлення робочої моделі, «ясенна маска». Лабораторний етап 
виготовлення коронки на імплантат.

3

25.

■ь

Методи фіксації реставрацій з опорою на імплантат. Гвинтова та цементна 
фіксація.

о
Э

26 Реставрації з опорою на імплантат (один зуб). 3

27 Реставрації з опорою на імплантати при дефектах великої протяжності. 3

28 Незнімна реставрація з опорою на імплантати на беззубу щелепу. 3

29
Біомеханіка реставрації з опорою на імплантати. Фактори, які впливають 
на ефективність та довго тривалість реставрації.

3



ЗО З’єднання імплантатів з природніми зубами. 3

Всього 90 ,

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
і ія курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, павичок 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» -  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 занятгі 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
ш кала шкала шкала ш кала шкала шкала шкала ш кала

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 ?,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

4- 120- 4- 120- 4- 120- 4- 120-бальна
бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна шкала
шкала шкала шкала шкала шкала шкала 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 1 16 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 Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83 3
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 4

«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.



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 Т ест -  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 мікрогірепаратів, 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
Основна літ ерат ура

1. Борисенко A.B., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и облицовочные 
материалы. Практическое пособие. -  Киев, Книга плюс, 2002. -  221 с.

2. Теоретичні основи ортопедичної стоматології. Навчальний посібник для студентів 5 курсу. За 
редакцією д.м.н., проф.. Макеєва В.Ф., д.м.н., доц.. Ступницького P.M. -  Львів: ЛНМУ ім.. 
Данила Галицького, 2010 -  394 с.

3. Гітлан Є.М., Кроть М.К. Посібник з бюгельного протезування. -  K.: Здоров’я, 2001. -  140 с.
4. 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.Д.Чулака. -  Одеса: Одес. Держ. Мед. Ун-т, 2004. -  264 с. -  Рос. 
мова.

5. Король М.Д., Коробейніков Л.С., Кіндій Д.Д., Ярковий В.В. Практикум з ортопедичної 
стоматології. Частина 11. Полтава: ПП «Форміка», 2002. -  168 с.

6. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.
7. Рожко М.М., Неспрядько В.П., Михайленко Т.Н. та ін. Зубопротезна техніка. -  K.; Книга 

плюс, 2006. -  544 с.
8. Чулак Л.Д., Шутурмінський В.Г. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення зубних протезів. 

-  Одеса, 2009.-317с.
9. Ожоган З.Р., Кріль А.І. Клініко-лабораторні етапи виготовлення основних типів 

ортопедичних конструкцій. Навчальний посібник. -  Івано-Франківськ, 2002. -  111с.
10. Матеріалознавство у стоматології / Під ред.. Короля М.Д. -  Вінниця: Нова книга, 2008. -  235с.
11. Заблоцький Я.В. Імплантація в незнімному протезуванні. -  Львів: Галдент,2006. -  156с.

Додаткова літератури
1. Розенштиль Стефен Ф., Лэнд Мартин Ф., Фуджимото Юнхай. Ортопедическое лечение 

несъемными протезами. Пер. С англ.; Под общ. ред. И.Ю.Лебеденко. -  Изд-во ООО «Рид 
Элсивер», 2010 -  939с.
Шварц А.Д. Цельнолитые (бюгельные) протезы -  Москва, 2005 -  70 с.
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.
Нідзельський М.Я. Механізми адаптації до стоматологічних протезів. -  Полтава: TOB «Фірма 
«Техсервіс», 2003. -  116 с.
Бернар Туати, Пол Миара, Дэн Нэтэнсон. Эстетическая стоматология и керамические
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4.
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реставрации. Пер. с англ.. -  М.: Издательский Дом «Высшее образование и Наука», 2004. -  
448 с.

6. Криспин Б.Д., Хевлетт Е.Р., Джо Я.Х. Современная эстетическая стоматология. Практические 
основы. Пер. с англ.; Под ред. Т.Ф.Виноградова. -  Изд-во «Квинтэссенция», 2003 -  303 с.


