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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Основні технології виготовлення зубних протезів
Викладач (-і) Ас. Кроха І.П.
Контактний телефон викладача
E-mail викладача forum-for-me(2), bismir.net
Формат дисципліни Вибіркова
Обсяг дисципліни 60 академічних годин, або 2 кредити ЄКТС.

3 них: 20 годин -  аудиторних(20 годин 
практичних занять) та 40 годин СРС (самостійної 
роботи студентів).

Тривалість практичного заняття -  2 академічні 
години, (10 занять) у 3 семестрі

Самостійна робота студентів -  40 години у 3 
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
Курс за вибором «Основні технології виготовлення зубних протезів» як навчальна 

дисципліна базується на вивченні студентами анатомії людини та фізіології; медичної та 
біологічної фізики, медичної біології та хімії й інтегрується з цими дисциплінами; 
закладає основи вивчення студентами пропедевтики ортопедичної стоматології та ортопедичної 
стоматології, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь 
застосовувати надбані знання в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.
Зміст дисципліни структуровано на 1 модуль, що являє собою завершену, логічно об’єднану за 
змістом навчальну програму, яка реалізується відповідними формами організації навчального 
процесу. Практичні заняття передбачають опанування студентами теоретичних основ 
технології виготовлення знімних та незнімних конструкцій зубних протезів.

3. Мета та цілі курсу
. Головною метою вивчення вибіркової дисципліни «Основні технології виготовлення 
зубних протезів» є ознайомлення студентів із основними технологічними процесами, 
що використовуються для виготовлення незнімних та знімних ортопедичних 
конструкцій. Засвоєння цієї дисципліни закладає основи вивчення пропедевтики 
ортопедичної стоматології та ортопедичної стоматології, передбачає інтеграцію 
викладання з цими дисциплінами та формування вмінь застосовувати надбані знання 
в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.
На підставі кінцевих цілей дисципліни формулюються конкретні завдання щодо 
вивчення предмета у вигляді певних професійних умінь, які забезпечують досягнення 
мети.
Певні цілі вивчення змістового модуля передбачають уміння студентів визначати 
показання та протипоказання до застосування вкладок, штучних коронок, штифтових 
конструкцій, мостоподібних протезів, часткових знімних пластинкових, повних 
знімних та бюгельних протезів; пояснювати технологічні особливості їх 
виготовлення; вміти трактувати механічні, технологічні, фізичні, хімічні та біологічні 
властивості матеріалів для виготовлення ортопедичних конструкцій; давати 
теоретичне обгрунтування вибору певних матеріалів в залежності від виду 
протезування; пояснювати значення тих чи інших матеріалів для виготовлення 
ортопедичних конструкцій; аналізувати вимоги до матеріалів; аналізувати склад, 
властивості та застосування певних груп стоматологічних матеріалів; демонструвати 
на фантомах клініко- лабораторні етапи виготовлення незнімних та знімних 
конструкцій; аналізувати переваги та недоліки цих конструкцій та обґрунтовувати 
вибір матеріалів для їх виготовлення. *



4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання

Ознайомлення з сучасними 
технологіми виготовлення знімних та 
незнімних конструкцій зубних 
протезів, 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

Компетентності
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:
Здатність розв’язувати задачі та проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю
«Стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій .
Загальні:

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

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.
Здатність спілкуватись іншими мовами
Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел
Здатність до адаптації та дій в новій ситуації, здатність працювати автономно
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
Здатність до вибору стратегії спілкування
Здатність працювати у команді
Навички міжособистісної взаємодії.
Здатність діяти на основі етичних міркувань 
Навички здійснення безпечної діяльності 
Прагнення до збереження навколишнього середовища 
Здатність діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо

Спеціальні:
Здатність до розуміння предметної області дисципліни
Розуміння взаємозв'язку складу, будови, властивостей, технології виробництва 

і застосування матеріалів для стоматології
- Розуміння закономірностей зміни властивостей матеріалів під впливом 

___________ фізичних, механічних і хімічних чинників___________________ ____________________

5. Організація навчання курсу 

С Т Р У К Т У Р А  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л ІН И  

«ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ»

Структура
навчальної

Кількість годин, з Оних Рік Види
Всього Аудиториих СРС навчання контролю

дисципліни кредитів/годин Лекцій Практ. 
Занять *



«Основні
технології

виготовлення
зубних

протезів»

2 кредита 
/бОгод

20 40 2 курс 
3 семестр

залік

ТЕМ АТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ»

№
п/п

Тема заняття Години

1 Воскове моделювання незнімних та знімних ортопедичних конструкцій. 
Характеристика моделювальних матеріалів.

2

2 Метод штампування у виготовленні ортопедичних конструкцій. Технологія 
роботи з листовим термопластичним матеріалом.

2

3 Метод литва у виготовленні знімних та незнімних ортопедичних 
конструкцій. Характеристика сплавів металів та матеріалів, що 

застосовуються для виготовлення литих конструкцій.

' 2

4 Заміна воску на пластмасу у процесі виготовлення незнімних та знімних 
ортопедичних конструкцій. Характеристика основних та допоміжних 
матеріалів. Порівняльна характеристика компресійного та литтєвого

пакування пластмаси.

2

5 Технологія роботи з термопластичними матеріалами (УаІрІаБІ:). Переваги та 
недоліки, особливості роботи з термопластичними матеріалами.

2

6 Фрезерування у виготовленні знімних та незнімних ортопедичних 
конструкцій. САБ-САМ  технологія. Гальванопластика у виготовленні 

ортопедичних конструкцій. Технологія та покази до застосування. 
Характеристика матеріалів.

2

7 Технологія паяння та лазерного зварювання у виготовлення ортопедичних 
конструкцій. Характеристика основних та допоміжних матеріалів.

2

8 Технологія виготовлення ортопедичних конструкцій з керамічних мас. 
Покази до застосування. Характеристика керамічних мас.

2

9 Композити в ортопедичній стоматології. Сфери, методики застосування. 
Характеристика композитних матеріалів.

2

10 Технологія обробки ортопедичних конструкцій. Характеристика матеріалів
та засобів.

Залік

2

Всього 20

ТЕМ АТИЧНИЙ ПЛАН САМ ОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ  
«ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ»

№
п/
п

Тема Години Вид контролю

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

5 Поточний 
контроль на 
практичних



заняттях

2 Намалювати зони безпеки зубів при препаруванні, 
клінічне значення при препаруванні під незнімні 

реставрації.

5 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
3 Інструменти для препарування зубів. Види, їх 

характеристика. Застосування при різних методиках 
препарування.

5 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
4 Порівняльна характеристика методик препарування під 

різні реставрації (литі коронки, вініри, вкладки, 
накладки).

5 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
5 Воскове моделювання wax up: значення, принципи, 

техніка, сфера застосування.
5 Поточний 

контроль на 
практичних 

заняттях
6 Цифрові технологійї виготовлення зубних протезів 5 Поточний 

контроль на 
практичних 

заняттях
7 CAD\CAM системи, виготовлення мультілеер 

конструкцій

5 Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях
8 Дисілікат літія, диоксид цирконія , полевошпатна 

кераміка. Переваги, покази до застосування.
5 Поточний 

контроль на 
практичних 

заняттях
Разом 40

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

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на 
фотографіях, макро- і мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3,



«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену 
(диф.заліку, заліку) (письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми 
за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною 
(традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, 
передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми (на 
кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою оцінки 
конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як 
середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість занять у 
семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

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
4,52 181 3,99 160 3,47 139 татньо
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-
бальна бальна бапьна бальна бальна бальна бальна

120-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
4,83 116 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).

Вимоги Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи, 
до
письмової
роботи________________________________________________________________________
Практичні Модуль 1
заняття

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т1-4 сума Т5-8....
Контрольна робота -  20 Контрольна робота -  20
Тест -  10 Тест -  10
Робота на парах -  5 Робота на парах -  5
Реферат -  15 Реферат -  15

50
Умови допуску до 
підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, перевірка 
ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів складання 2-х 
змістових модулів.

_______________________________________ 7. Політика курсу_______________________________________
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків' передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання



поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і
практичного матеріалу._________________________________________________________________ _
_______________________ 8. Рекомендована література _____________________________
Основна література

1. Абдурахманов А.И., Курбанов O.P. Марериалы и технологии в ортопедической 
стоматологии. - Учебник. - М.: Медицина, 2002. - 208 с.

2. Варес Э.Я.. Нагурный В.А. Руководство по изготовлению стоматологических протезов и 
аппаратов из термопластов медицинской чистоты, Донецк-Львов,2002, 276 с..

3. Рожко М.М., Неспрядько В.П. Ортопедична стоматологія. - K.: Книга плюс, 2003. - 552 с.
1л. - 228 .

Рожко М.М., Неспрядько В.П. Зубопротезна техніка. - K.: Книга плюс, 2006. - 543 с.
5. Аболмасов Н.Г., Аболмасов H.H. Ортопедическая стоматология. - М.: Мед. Пресс- 

информ, 2002. - 576 с.
6. Король М.Д., Рамусь М.О. «Клінічні та лабораторні особливості виготовлення 

металокерамічних зубних протезів». - Вінниця: Нова книга, 2006.-160 с.
7. Пропедевтика ортопедичної стоматології/ за ред. Короля М.Д. - Вінниця: Нова книга, 

2005.- 240 с.
8. Трезубов В.H., Щербаков A.C., Мышнев Л.М. Ортопедическая стоматология. 

Пропедевтика и основы частного курса / Под ред. проф. В.Н. Трезубова, СПб.: Спец. лит., 
2001.-480 с.

9. Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік A.M., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно- 
лицевих конструкцій. -  K.: Медицина, 2010 р. - 248 с.

10. Фліс П.С., Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням 
керамічних і композитних матеріалів. -  K.: Медицина, 2010 р. - 296 с.

Додаткова:
1. Власенко А.З., Стрелковський K.M. за ред. Фліса П.С. «Зуботехнічне матеріалознавство».

- Київ «Здоров я» 2004.-332 с.
2. Клёмин В.А., Орда А.Н. Зубные коронки из полимерных материалов. - Донецк: 

Апекс,2002. - 139 с. Абдурахманов А.И., Курбанов O.P. Материалы и технологии в 
ортопедической стоматологии. Учебник. - М.: Медицина, 2002. - 208 с.

3. Скоков А.Д. Сплавы в ортопедической стоматологии. - М., 2003. - 23 с.
4. Техніка виготовлення знімних протезів : підручник / П.С. Фліс, Т.М. Банних. - K.: 

Медицина, 2008. - 256 с.
5. Шиллинбург Герберт DDS, Ричард Якоби DDS. Основы несъемного протезирования. - 

М.: «Квинтэссенция», 2008. - 563 с.
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