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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Виробнича практика
Викладач (-і) Ас. Шабранська В.В. 

Ас. Кроха І.П.______
Контактний телефон викладача
E-mail викладача forum-for-me@bigmir.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 90 академічних годин, або 3 кредити ЄКТС.

З них: 15 годин -  аудиторних(15 годин 
практичних занять) та 75 годин СРС (самостійної 
роботи студентів).

Тривалість практичного заняття -  3 академічні 
години (5 занять) у 4 семестрі

Самостійна робота студентів -  75 години 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
Безпосередня робота стоматолога передбачає тісну співпрацю з середнім медичним 

персоналом, тому досконале володіння лікарем навичками роботи медичної сестри є 
гарантією якісної та успішної роботи. Проходження виробничої практики (Сестринська 
практика в стоматології) дає можливість ознайомитися з особливостями роботи 
стоматологічної поліклініки, з обов’язками медичної сестри стоматологічного відділення 
або кабінету. Студенти мають можливість отримати не тільки теоретичні знання, але й 
оволодіти практичними навичками дотримання правил асептики і антисептики, обробки 
стоматологічного інструментарію та обладнання, проведення дезінфекції та стерилізації в 
умовах стоматологічної поліклініки.

Дисципліна складається з 4-х змістовних модулів з терапевтичної, дитячої, 
хірургічної, ортопедичної стоматології.

Предметом вивчення навчальної дисципліни Виробнича практика на 2-му році 
навчання є:
- організація роботи стоматологічного відділення;
- професійні обов'язки медичної сестри;
- санітарно-протиепідемічний режим в стоматології;
- поняття асептики і антисептики;
- стоматологічний інструментарій;
- дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація стоматологічного 

інструментарію;
- обробка стоматологічного інструментарію та обладнання в стоматологічному кабінеті;
- прибирання приміщень в стоматологічному відділенні;
- вимоги до особистої гігієни медичного персоналу стоматологічного 

відділення.
- надання невідкладної допомоги дітям в клініці стоматології.

3. Мета та цілі курсу
метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечення підготовки студентів до професійної 
діяльності, роботи на посаді середнього медичного персоналу в стоматологічної 
поліклініки.
-  основними завданнями вивчення дисципліни є:
1. демонстрація та володіння морально-деонтологічними принципами медичного 
фахівця та принципами фахової субординації під «час догляду за хворими і роботи у 
відділеннях стоматологічного профілю;
____________ засвоєння теоретичного матеріалу, демонстрування та володіння навичками

mailto:forum-for-me@bigmir.net


виконання необхідних медичних маніпуляцій, роботи в стоматологічній поліклініці та 
виконання основних стоматологічних маніпуляцій, заповнення звітної документації;

застосовування на практиці основних принципів асептики, антисептики; 
визначення та засвоєння особливостей застосування принципів асептики та 

антисептики в клініці стоматології;
набуття та удосконалення професійних навичок медичної сестри

стоматологічної клініки.__________________________________________________________________
_______________________ 4. Результати навчання (компетентності)________________________

Результати навчання Методи навчання
Володіти навиками роботи на 
посаді середнього медичного 
персоналу в стоматологічної 
поліклініки.

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 та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 
(інтегральна, загальні, спеціальні, матриця компетентностей)
інтегральна:

і здатність розв’язувати складні 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 і вимог; загальні: 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 
другою мовою.
навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, 
здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії, 
здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), 
навики здійснення безпечної діяльності.
здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
спеціальні (фахові, предметні):
збирання медичної інформації про стан пацієнта.
діагностування невідкладних станів.
виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій.
визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги.
ведення медичної документації.
опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.

5. Організація навчання курсу 
Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма

усього у тому числі
л п лаб. інд. с. р.

1 2 3 4 5 6 7
Модуль 1. Виробнича практика

Змістовий модуль 1. Сестринська п р ак ти к ів  терапевтичній стоматології
Тема 1. м



Організація роботи 
стоматологічного відділення 
терапевтичного профілю. Етика та

деонтологія в стоматології.

" )3

Тема 2.
Правила техніки безпеки в роботі 
стоматологічного відділення.

0,4 3

Невідкладні стани у клініці 
терапевтичної стоматології
Тема 3.
Медична документація 
стоматологічного прийому. Зубні 
формули

0,4 3

Тема 4.
Стоматологічний інструментарій. 
Правила асептики та антисептики в 
стоматології

0,4 о3

Тема 5.
Пломбувальні матеріали: 
класифікація, показання до 
застосування, методика 
приготування

0,4 2

Тема 6.
Матеріали для пломбування 
кореневих каналів: класифікація, 
показання до застосування, 
методика приготування

0,4 2

Тема 7.
Гігієна порожнини рота. 
Санітарно-просвітницька робота

0,6 2

Разом 3 18
Змістовий модуль 2. Сестринська практика в хірургічній стоматології

Тема 8.
Введення в хірургічну 
стоматологію. Гігієна у 
хірургічному стаціонарі. Робота 
середнього медичного персоналу в 
умовах хірургічного відділення

0,4 о3

Тема 9.
Хірургічна операція, підготовка 
хворих до операцій

0,4 о3

Тема 10.
Організація роботи у чистій 
перев’язочній. Особливості 
десмургії у гцелепо-лицевій 
хірургії, перев’язочний матеріал. 
Пов’язки на голову, шию

0,4 о3

Тема 11.
Догляд за хворими оперованими на 
голові та шиї і органах ротової 
порожнини. А

0,4 3

Тема 12.
Антисептика. Догляд за хворими з

0,4 2



гнійною патологією
Тема 13.
Асептика. Організація роботи в 
операційній. Стерилізація 
перев’язочного матеріалу та 
операційної білизни. Хірургічна

3,4 2

обробка рук хірурга та 
операційного поля
Тема 14.
Організація роботи в 
стерилізаційній. Підготовка і 
стерилізація хірургічного 
інструментарію. Стерилізація 
шовного матеріалу

0,6 2

Разом 3 18
Змістовий модуль 3. Сестринська практика в ортопедичній стоматології

Тема 15.
Організація стоматологічного 
відділення ортопедичної 
стоматології. Професійні обов'язки 
медичної сестри ортопедичного 
відділення

0,4 3

Тема 16.
Дезінфекція та стерилізація 
інструментарію у ортопедичній 
стоматології

0,4 3

Тема 17.
Техніка безпеки в ортопедичному 
відділенні. Обробка та утилізація 
одноразового інструментарію та 
одноразових відбиткових ложок

0,4 3

Тема 18.
Методи приготування та зберігання 
відбиткових матеріалів у 
ортопедичній стоматології

0,4 3

Тема 19.
Стоматологічні матеріали для 
фіксації ортопедичних 
конструкцій. Правила замішування 
цементів для фіксації

0,4

*

2

Тема 20.
Обробка відбитків в ортопедичній 
стоматології. Техніка отримання 
моделей в клініці ортопедичної 
стоматології

0,4 2

Тема 21.
Діагностування та перша допомога 
при невідкладних станах у клініці 
ортопедичної стоматології £

0,6 2

Разом 3 18



Змістовий модуль 4. Сестринська практика в стоматології дитячого віку
Тема 22.
Санітарно-протиепідемічний 
режим в стоматології. Поняття 
асептики та антисептики

0,4 3

Тема 23. 
Дезінфекція

0,4 3

Тема 24.
Передстерилізаційне очищення та 
стерилізація

3

Тема 25.
Обробка стоматологічного 
інструментарію та обладнання в 
стоматологічному кабінеті. 
Прибирання приміщень у 
стоматологічному відділенні

0,4 3

Тема 26.
Організація роботи 
фізіотерапевтичного кабінету

0,4 2

Тема 27.
Організація роботи 
рентгенологічного кабінету

0,4 2

Тема 28.
Вимоги щодо особистої гігієни 
медичного персоналу 
стоматологічного відділення.

0,6 2

Разом 3 18
РАЗОМ за модуль 1 12 72
ПМК за модуль 1 3 3

Усього годин 15 75

Темплан самостійної роботи

№ № /
зп

Тема Кількість
годин

І.Самостійне опрацювання тем
Змістовий модуль 1. Сестринська практика в терапевтичній стоматології

1. Організація роботи стоматологічного відділення терапевтичного 
профілю. Етика та деонтологія в стоматології

2,5

2. Правила техніки безпеки в роботі стоматологічного відділення. 
Невідкладні стани у клініці терапевтичної стоматології

2,5

3. Медична документація стоматологічного прийому. Зубні формули 2,5

4.
Стоматологічний інструментарій. Правила асептикита 
антисептики в стоматології

2,5

5.
Пломбувальні матеріали: класифікація, показання до застосування, 
методика приготування

2,5

6.
Матеріали для пломбування кореневих каналів: класифікація, 
показання до застосування, методика приготування

2,5

7. Гігієна порожнини рота. Санітарно-просвітницька робота 2,5

Змістовий модуль 2. Сестринська практика в хірургічній стоматології



8.
Введення в хірургічну стоматологію. Гігієна у хірургічному 
стаціонарі. Робота середнього медичного персоналу в умовах 
хірургічного відділення

2,5

9. Хірургічна операція, підготовка хворих до операцій 2,5

10. Організація роботи у чистій перев’язочній. Особливості десмургії 2,5

у щелепо-лицевій хірургії, перев’язочний матеріал. П ов’язки на 
голову, шию_____________________________________________________
Догляд за хворими оперованими на голові та шиї і органах ротової 2,5
порожнини.________________________________________________________________

12. Антш ,ептика. Догляд за хворими з гнійною патологією ^,5

Асеш 
13. перев 

оброб 
14 Оргаг 

хірурі

ика. Of 
язочног 
ка рук х 
ізація р 
’ІЧНОГО і

іганізація роботи в операційній. Стерилізація 2,5 
з матеріалу та операційної білизни. Хірургічна 
рурга та операційного поля
зботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація 9 
іструментарію. Стерилізація шовного матеріалу

Змісто вий мол уль 3. Сестринська практика в ортопедичній стоматології

15.
Оргаг
стома
ортоп

ізація стоматологічного відділення ортопедичної 2,5
тології.
едичноп

Професійні обов'язки медичної сестри 
) відділення

16. Дезін'
стома

]зекція та стерилізація інструментарію у ортопедичній 
гології

2,5

17.
Техні
утилі:
відби

са безпеки в ортопедичному відділенні. Обробка та 
аціяодноразовогоінструментаріютаодноразових 
гкових ложок

2,5

18. Мето,
ортоп

да приготування та зберігання відбиткових матеріалів у 
едичній стоматології

2,5

19. Стом;
Праві

ітологічні матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. 
:ла замішування цементів для фіксації

2,5

20. Обро(
отриіу

жа відбитків в ортопедичній стоматології. Техніка 
ання моделей в клініці ортопедичної стоматології

2,5

21. Діагн
клінії

)стування та перша допомога при невідкладних станах у 
.і ортопедичної стоматології

2,5

Змісто вий модуль 4. Сестринська практика в стоматології дитячого віку

22. Саніт
асепті

ірно-протиепідемічний режим в стоматології. Поняття 
іки та антисептики

2,5

23. Дезін Лекція 2,5
24. Перед; .стерилізаційне очищення та стерилізація *

25.
Обро(
стома
стома

жа стоматологічного інструментарію та обладнання в 
гологічному кабінеті. Прибирання приміщень у 
гологічному відділенні

2,5

26. Оргаг ізація роботи фізіотерапевтичного кабінету 2,5
27. Оргаг ізація роботи рентгенологічного кабінету 2,5

28. Вимо
стома

’и щодо особистої гігієни медичного персоналу 
гологічного відділення.

2,5

Всьо о 70
II П І Л

MOAyj
готовка до підсумкового 
іьного контролю 5

Усього годин 75

І

А

ЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЦИКЛУ



№/зп Тема Кількість
годин

Розділ 1. Сестринська практика в терапевтичній стоматології
1 Організація роботи стоматологічного відділення 

терапевтичного профілю. Етика та деонтологія в стоматології. 
Правила техніки безпеки у роботі стоматологічного відділення. 
Невідкладні стани у клініці терапевтичної стоматології. 
М едична документація стоматологічного прийому. Зубні 
формули.

1

Стоматологічний інструментарій. Правила асептики та 
антисептики в стоматології.

1

Пломбувальні матеріали: класифікація, показання до 
застосування, методика приготування. Матеріали для 
пломбування кореневих каналів: класифікація, показання до 
застосування, методика приготування.

1

Разом 3 .

Розділ 2. Сестринська практика в хірургічній стоматології
2 Введення в хірургічну стоматологію. Гігієна у хірургічному 

стаціонарі. Робота середнього медичного персоналу в умовах 
хірургічного відділення. Хірургічна операція в стоматології, 
підготовка хворих до операцій. Організація роботи у чистій 
перев’язочній. Особливості десмургії у щелепно-лицевій 
хірургії, перев’язочний матеріал. П ов’язки на голову, шию. 
Догляд за хворими оперованими на голові та шиї і органах 
ротової порожнини.

1

Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією. 
Асептика. Організація роботи в операційній. Стерилізація 
перев’язочного матеріалу та операційної білизни. Хірургічна 
обробка рук хірурга та операційного поля.

1

Організація роботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація 
хірургічного інструментарію. Стерилізація шовного матеріалу.

1

Разом ->3
Розділ 3. Сест ринська практ ика в орт опедичній стоматології.

3 Організація стоматологічного відділення ортопедичної 
стоматології. Професійні обов'язки медичної сестри 
ортопедичного відділення. Дезінфекція та стерілізація 
інструментарію у  ортопедичній стоматології. Техніка безпеки 
в ортопедичному відділенні. Обробка та утилізація  
одноразового інструментарію та одноразових відбиткових 
ложок.

1

Методи приготування та зберігання відбиткових матеріалів у 
ортопедичній стоматології. Стоматологічні матеріали для 
фіксації ортопедичних конструкцій. Правила замішування 
цементів для фіксації. Обробка відбитків в ортопедичній 
стоматології.

1

Діагностування та перша допомога при невідкладних станах у 
клініці ортопедичної стоматології.

1

Разом 3
Розділ 4. Сестринська практика в стоматології дитячого віку.

4 Санітарно-протиепідемічний режим в стоматології. Поняття 
асептики та антисептики. Дезінфекція. Передстерилізаційне 
очищення та стерилізація. Обробка стоматологічного

1



інструментарію та обладнання в стоматологічному кабінеті. 
Прибирання приміщень у стоматологічному відділенні.
Організація роботи фізіотерапевтичного кабінету. Організація 
роботи рентгенологічного кабінету..

1

Вимоги щодо особистої гігієни медичного персоналу 
стоматологічного відділення

1

Разом 3
5 Дифзалік 3

Разом 15

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» -  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

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). в

Вимоги Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.



до
письмової
робота
Практичні
заняття

Модуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

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

50
Умови допуску до 
підсумкового контролю

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

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.

8. Рекомендована література



Основна література:
Базова:

1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія Фантомний курс / М.Ф. Данилевський, 
A.B. Борисенко, А.М. Політун [та ін.] -  K.: Медицина, 2007. - Т. 1. -  302 с.
2. Терапевтична стоматологія / за ред. проф. А.К. Ніколішина -  Полтава: Дивосвіт, 2007. -  
Т .1 .-3 8 9  с.
3. Павленко Л.Г. Профилактика стоматологических заболеваний / Л.Г. Павленко -  
Полтава, 2008. -  67 с.
4. В.І. Митченок, А.І.Панькевич «Пропедевтика хірургічної стоматології» -В інниця 
«Нова книга», 2004.
5. Вернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии,- М.: Медицинская литература, 2000 -  404 с.
6. В.О.Маланчук, О.С.Воловар, І.Ю .Гарляускайте, Я.А.Кульбашна, А.В.Копчак, 
Д.В.Топчій, О.Л.Ціленко. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Том.1. K.: 
ЛОТОС, 2011, с.672.
7. В.О.Маланчук, О.С.Воловар, І.Ю .Гарляускайте, Я.А.Кульбашна, А.В.Копчак, 
Д.В.Топчій, О.Л.Ціленко. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Том.2. K.: 
ЛОТОС, 2011, с.607.
8. Абдурахманов А.И., Курбанов О.Р. Материалы и технологии в ортопедической 
стоматологии. -  Учебник. -  М.: Медицина, 2002. -  208с.
9. Аболмасов А.Г., Аболмасов H.H. Ортопедическая стоматология. -  М.: Мед.Пресс- 
информ, 2002. -  576 с.
10. Власенко А.З., Стрелковський K.M. Зуботехнічне матеріалознавство /За ред. 
професора Фласа П.С. -  К .'.Здоров’я, 2004. -  332 с.
11. Король М.Д., Рамусь М.Д. Клінічні та лабораторні особливості виготовлення 
металокерамічних зубних протезів. -  Вінниця: Нова книга, 2005. -  272 с.
14. Пропедевтика ортопедичної стоматології /За ред. професора Короля М.Д. -  Вінниця: 
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