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стоматологія» є: 

• Визначати нові наукові напрямки зі спеціальності «Ортопедична 

стоматологія», теоретичні та практичні проблеми медицини у даній 

сфері; 

• Оволодіти термінологією із досліджуваного наукового напряму; 

• Вивчити новітні методи дослідження та лікування в ортопедичній 

стоматології; 

• Визначати етіологічні та  патогенетичні  фактори  найбільш  поширених 

захворювань зубощелепного апарату; 

• Аналізувати клінічну картину найбільш поширених захворювань 

зубощелепного апарату, виявляти їх ускладнення; 

• Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних обстежень при найбільш поширених захворюваннях 

зубощелепного апарату та їх ускладненнях, оцінювати прогноз щодо 

життя та працездатності хворих; 

• Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і 

формулювати діагноз найбільш поширених захворювань 

зубощелепного апарату; 

• Визначити тактику  ведення  (рекомендації  щодо  вибору ортопедичної 

конструкції, підготовки ротової порожнини до протезування, 

реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених 

захворюваннях зубощелепного апарату та їх ускладненнях; 

• Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах 

в амбулаторній практиці ортопедичної стоматології. 

• Проводити первинну  і  вторинну  профілактику, реабілітацію хворих  з 

найбільш поширеними захворюваннями зубощелепного апарату. 

 

1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні: 

 

знати: історію розвитку та сучасний стан наукових знань за 

спеціальністю «Ортопедична стоматологія», етіологію, патогенез, 

класифікації, клінічні прояви, критерії діагностики, диференціальної 

діагностики, прогноз, сучасні стандарти діагностики, профілактики та 

лікування, невідкладну допомогу при захворюваннях зубощелепного апарату 

та їх ускладненнях, актуальні наукові завдання та проблеми ортопедичної 

стоматології. 

вміти: 

• Проводити діагностику та комплексне лікування найбільш поширених 

захворюваннях зубощелепного апарату в умовах поліклінічного 

прийому відповідно до Національних стандартів та протоколів з 

використанням сучасних досягнень науки і техніки. 

• Виконувати діагностичні процедури та інтерпретувати результати 

сучасних методів дослідження, здійснювати окремі лабораторні та 

інструментальні дослідження самостійно в межах наукової роботи. 
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• Застосовувати медичні інформаційні технології  та  медичну  літературу 

у діагностиці та лікуванні захворювань зубощелепного апарату. 

• Проводити патентно-інформаційний пошук з обраної наукової теми 

дослідження у вітчизняних та закордонних джерелах, наукометричних 

базах; 

• Проводити критичний аналіз сучасних даних, розробку і синтез нових 

ідей з актуальних проблем ортопедичної стоматології; 

• Формулювати мету та наукові завдання з обраної наукової теми; 

• Розробляти дизайн дослідження; 

• Вибирати методи наукового дослідження, адекватні поставленим меті та 

завданням; 

• Презентувати отримані дані у вигляді публікації та доповідей на 

національному та міжнародному рівні; 

• Впроваджувати досягнення науки і техніки у клінічну практику. 

 
мати поняття щодо: 

• застосовування принципів доказової медицини у прийнятті 

діагностичних та протетичних рішень при захворюваннях 

зубощелепного апарату. 

• нових напрямків наукових досліджень зі спеціальності «Ортопедична 

стоматологія». 

• етики та методології наукового дослідження, 

• сучасних підходів до міждисциплінарних наукових досліджень, 

• особливостей методології педагогічного процесу зі спеціальності 

«Ортопедична стоматологія». 

 
Результати навчання 

Програмні результати навчання (РН): 

ПРН 1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівня. 

ПРН 2. Виявляти невирішені проблеми стоматології, формулювати питання 

та визначати шляхи їх вирішення. 

ПРН 3. Критично осмислювати проблеми предметної області та галузі знань, 

а також міжпредметні проблемні питання. 
ПРН 4. Використовувати сучасні філософські засади наукового знання. 

ПРН 5. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів 

наукових інтересів стоматологічної сфери, зокрема. 

ПРН 6. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх 

технологій. 

ПРН 7. Коректно оцінювати нові й складні явища та проблеми, самостійно і 

критично проводити аналіз і синтез наукових даних. 

ПРН 8. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового 

дослідження. 

ПРН 9. Розробляти дизайн та план наукового дослідження, використовуючи 

відповідні методи дослідження в галузі охорони здоров’я. 

ПРН 10. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження за 
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обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності. 

ПРН 11. Розробляти нові способи діагностики, лікування та профілактики 

стоматологічних захворювань. 

ПРН 12. Використовувати результати наукових досліджень у стоматологічній 

практиці, освітньому процесі та суспільстві. 

ПРН 13. Інтерпретувати можливості та обмеження наукового дослідження, 

його роль у розвитку системи наукових знань і суспільства в цілому. 

ПРН 14. Представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій 

формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, відповідно до 

національних та міжнародних стандартів. 



6 
 

ПРН 15. Управляти роботою колективу студентів, колег, міждисциплінарної 

команди. 

ПРН 16. Організовувати роботу учасників освітнього процесу при виконанні 

наукової та освітньої діяльності та впливати на їх соціальний розвиток. 

ПРН 17. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи 

його удосконалення. 

ПРН 18. Дотримуватися етичних принципів у роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами. 

ПРН 19. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за 

достовірності отриманих наукових результатів. 

ПРН 20. Застосовувати сучасні науково-професійні знання в роботі 

освітнього та наукового спрямування. 

ПРН 21. Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні технології, які 

грунтуються на принципах доказової медицини. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 360 годин 

(12 кредитів ЄКТС) 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

 

 
 

Дисципліна 

 
 

Модулі 

Загальна 

кількість 

годин/ 

кредити 
ЄКТС 

 
 

Лекції 

 
Практичні 

заняття 

 
Самостійна 

робота 

 
Вид 

контролю 

 
Ортопедична 

стоматологія 

Модуль I 

(осінній 
семестр) 

60/2 4 14 42 Залік 

(весняний 
семестр) 

60/2 4 14 42 Залік 

 
Ортопедична 

стоматологія 

Модуль II 

(осінній 
семестр) 

60/2 4 14 42 Залік 

(весняний 
семестр) 

60/2 2 14 44 Залік 

 
Ортопедична 

стоматологія 

Модуль III 

(осінній 
семестр) 

60/2 4 10 46 Залік 

(весняний 
семестр) 

60/2 2 14 44 Залік 

Всього  360/12 20 80 260  
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. Ведення хворих в клініці ортопедичної стоматології 

відповідно до сучасних стандартів та рекомендацій (120 годин). 

Ведення пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів (часткові дефекти 

коронки зуба, підвищене стирання твердих тканин зубів, повне руйнування 

коронки зуба). Ведення пацієнтів з дефектами зубних рядів. Ведення пацієнтів 

з повною втратою зубів. Ведення пацієнтів із вторинними деформаціями 

зубних рядів, захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба, пара 

функціями жувальних м’язів. Ведення пацієнтів із захворюваннями тканин 

пародонта. Особливість тактики при хронічних захворюваннях слизової 

оболонки. Ведення пацієнтів при непереносимості різних конструкційних 

матеріалів (гальванізм, гальваноз, токсичні, алергічні стоматити, кандидозний 

стоматит). Ведення хворих з дефектами піднебіння, щелеп та обличчя. 

Ведення хворих із соматичними захворюваннями, які потребують особливої 

тактики. 

Модуль 2. Актуальні питання сучасної ортопедичної стоматології 

(120 годин). 
Історія розвитку та сучасний стан наукових знань за спеціальністю 

«Ортопедична стоматологія». Нові напрямки наукових досліджень зі 

спеціальності «Ортопедична стоматологія». Сучасні методи лабораторної та 

інструментальної діагностики в ортопедичній стоматології. Застосовування 

принципів доказової медицини в ортопедичній стоматології. Етіологія та 

перебіг захворювань зубощелепного апарату, які потребують типового або 

атипового протезування. Загальні принципи побудови дизайну ортопедичного 

стоматологічного дослідження. Етика та методологія наукового дослідження. 

Сучасні підходи до міждисциплінарних наукових досліджень. Особливості 

викладання ортопедичної стоматології у ВМНЗ, технологія педагогічного 

процесу. 

Модуль 3. Профілактика та реабілітація захворювань зубощелепного 

апарату (120 годин). 

Оцінка поширеності захворюваності зубощелепного апарату за 

нозоологічними одиницями, визначення потреби у ортопедичному лікуванні в 

т.ч. з опорою на дентальні імплантати та розробка профілактичних заходів 

попередження ускладнень ортопедичного лікування. Національні програми з 

попередження, діагностики та ортопедичного лікування найпоширеніших 

захворювань зубощелепного апарату в Україні. Сучасні принципи реабілітації 

хворих зі складною щелепно-лицевою патологією. Основна облікова медична 

документація в закладах охорони здоров’я. Значення сучасних комп’ютерних 

технологій у практиці ортопеда-стоматолога. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

 
№ 

 
Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Усього Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль  I. Модуль 1. Ведення хворих в клініці ортопедичної стоматології 

відповідно до сучасних стандартів та рекомендацій 
1 Тема лекції 1. Етапи виготовлення 

ортопедичних конструкцій при дефектах 

коронки зуба 

Тема практичного заняття 1. Ведення 

пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів 

(часткові дефекти коронки зуба, підвищене 

стирання твердих тканин зубів, повне 

руйнування коронки зуба). 

Тема самостійної роботи 1. Сучасна 

діагностика основних захворювань 

зубощелепного апарату. 

18 4 4 10 

2 Тема практичного заняття 2. Ведення 

пацієнтів з дефектами зубних рядів та 

повною втратою зубів 

Тема самостійної роботи 2. Діагностичне 

значення графічних методів реєстрації 

(електроміографії, реопародонтографії 

тощо). 

14 - 4 10 

3 Тема практичного заняття 3. Ведення 

пацієнтів із вторинними деформаціями 

зубних рядів, захворюваннями скронево- 

нижньощелепного суглоба, парафункціями 

жувальних м’язів. 

Тема самостійної роботи 3. Діагностичне 

значення комп’ютерної оклюзіографії, 

аксіографії, просторового вивчення 

моделей в артикуляторі. 

14 - 4 10 

4 Тема лекції 4. Тактика при захворюваннях 

тканин пародонта, вибір ортопедичних 

конструкцій на основі біомеханіки. 

Тема практичного заняття 4. Ведення 

пацієнтів із захворюваннями тканин 

пародонта. 
Тема самостійної роботи 4. 

Рентгенологічні та комп’ютерні 

дослідження при захворюваннях тканин 

пародонта. 

12 - 2 10 

5 Тема лекції 5. Ведення пацієнтів при 

хронічних захворюваннях слизової 

оболонки та ускладненнях зубощелепного 

протезування. 
Тема практичного заняття 5. 

Особливість тактики при хронічних 

захворюваннях слизової оболонки, при 

непереносимості конструкційних 
матеріалів (гальванізм, гальваноз, токсичні 

, алергічні стоматити, кандидозний 

стоматит) 
Тема самостійної роботи 5. Сучасні 

18 4 4 10 
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 діагностичні методи виявлення ускладнень.     

6 Тема практичного заняття 6 Ведення 

хворих з дефектами піднебіння, щелеп та 

обличчя, із соматичними захворюваннями, 

які потребують особливої тактики. 

14 - 4 10 

7 Тема практичного заняття 7. 

Організація ортопедичної допомоги 

населенню. 
Тема самостійної роботи 7. Сучасні 

уявлення про організацію ортопедичної 

допомоги населенню. 

16 - 4 12 

8 Тема практичного заняття 8. Сучасні 

рентгенологічні та комп’ютерні 
дослідження в ортопедичній стоматології. 

14 - 2 12 

Разом 120 8 28 84 

Модуль 2. Актуальні питання сучасної ортопедичної стоматології 

1 Тема лекції 1. Історія розвитку та сучасний 

стан наукових знань за спеціальністю 

«Ортопедична стоматологія». 

Тема практичного заняття 1. Сучасні 

методи лабораторної та інструментальної 

діагностики в ортопедичній стоматології 

Тема самостійної роботи 1. Використання 

сучасних досягнень науки і техніки при 

проведенні діагностичного пошуку та 

визначенні мети і завдань наукового 
дослідження. 

19 4 4 11 

2 Тема лекції 2. Нові напрямки наукових 

досліджень зі спеціальності «Ортопедична 

стоматологія». 

Тема практичного заняття 2. Нові 

напрямки наукових досліджень зі 

спеціальності «Ортопедична стоматологія». 

Тема самостійної роботи 2. Пошук нових 

наукових даних, що розширюють сферу 
знань в досліджуваній проблемі 

15 - 4 11 

3 Тема лекції 3. Етика та методологія 

наукового дослідження. 
Тема практичного заняття 3. 

Застосовування принципів доказової 

медицини в ортопедичній стоматології 

Тема самостійної роботи 3. Статистична 

обробка даних в ортопедичній стоматології. 

15 - 4 11 

4 Тема лекції 4. Сучасні підходи до 

міждисциплінарних наукових досліджень. 

Тема практичного заняття 4. Сучасні 

підходи до міждисциплінарних наукових 

досліджень 

Тема самостійної роботи 4. Презентація 

отриманих даних у вигляді публікації та 

доповідей на національному та 

13 - 2 11 
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 міжнародному рівні.     

5 Тема лекції 5. Технологія педагогічного 

процесу та методологія викладання 

ортопедичної стоматології у ВМЗО 
Тема практичного заняття 5. 

Особливості викладання ортопедичної 

стоматології у ВМЗО 

Тема самостійної роботи 5. Методологія 

викладання ортопедичної стоматології у 

ВМЗО 

17 2 4 11 

6 Тема практичного заняття 6. Загальні 

принципи побудови дизайну дослідження в 

ортопедичній стоматології 

Тема самостійної роботи 6. Впровадження 

досягнень науки у 
клінічну практику 

15 - 4 11 

7 Тема практичного заняття 7. Перебіг 

захворювань зубощелепного апарату, які 

потребують вибору типового або атипового 

протезування. 

Тема самостійної роботи 7. Практичні 

педагогічні заняття. 

14 - 4 10 

8 Тема практичного заняття 8. 
Ведення пацієнтів при хронічних 

захворюваннях слизової оболонки та 

ускладненнях зубощелепного 

протезування. 

Тема самостійної роботи 8. Практичні 

педагогічні заняття. 

12 - 2 10 

Разом 120 6 28 86 

Модуль 3. Профілактика та реабілітація захворювань зубощелепного апарату 

1 Тема лекції 1. Етапи виготовлення 

ортопедичних конструкцій при дефектах 

зубних рядів та повній втраті зубів. 

Тема практичного заняття 1. Оцінка 

поширеності захворюваності 

зубощелепного апарату за нозоологічними 

одиницями, визначення потреби у 

ортопедичному лікуванні в т.ч. з опорою на 

дентальні імплантати та розробка 

профілактичних заходів попередження 
ускладнень ортопедичного лікування. 

Тема самостійної роботи 1. Основна 

облікова медична документація в закладах 
охорони здоров’я 

17 4 3 10 

2 Тема практичного заняття 2. Національні 

програми з попередження, діагностики та 

ортопедичного лікування найпоширеніших 

захворювань зубощелепного апарату в 

Україні. 

Тема самостійної роботи 2. Значення 

сучасних комп’ютерних технологій у 

практиці стоматолога-ортопеда 

15 - 3 12 

3 Тема практичного заняття 3. Сучасні 15 - 3 12 
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 принципи реабілітації хворих з оклюзійно- 

артикуляційними порушеннями. 
Тема самостійної роботи 3. Педагогічна 
практика 

    

4 Тема практичного заняття 4. Сучасні 

принципи реабілітації хворих із 

захворюваннями скронево- 

нижньощелепного суглоба. Тема 

самостійної роботи 4. Педагогічна 

практика 

13 - 3 12 

5 Тема лекції 5. Тактика при захворюваннях 

тканин пародонта, вибір ортопедичних 

конструкцій на основі біомеханіки. 

Тема практичного заняття 5. Сучасні 

принципи реабілітації хворих зі складною 
щелепно-лицевою патологією. 

17 2 3 12 

6 Тема практичного заняття 6. Сучасні 

конструкції паралелометрів. Процес 

фрезерування воскових репродукцій та 
металевих каркасів. 

15 - 3 12 

7 Тема практичного заняття 7. Порівняльна 

характеристика методик препарування під 

різні реставрації (литі коронки, вініри, 

вкладки, накладки). Техніки реставрації 

зубів після ендодонтичного лікування 
Тема самостійної роботи 7. Практичні 

педагогічні заняття. 

15 - 3 10 

8 Тема практичного заняття 8. 

Спостереження за пацієнтом після 

ортопедичного лікування. Догляд за 

реставраціями. 

Тема самостійної роботи 8. Практичні 

педагогічні заняття. 

13 - 3 10 

Разом 120 6 24 90 

Всього 360 20 80 260 

 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (НЕМАЄ) 

 

5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Модуль 1. «Ведення хворих в клініці ортопедичної стоматології 

відповідно до сучасних стандартів та рекомендацій » (120 год.) 

 

Теми лекцій (8 год.) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Етапи виготовлення ортопедичних конструкцій при дефектах 
коронки зуба 

4 

2 Ведення пацієнтів при хронічних захворюваннях слизової 
оболонки та ускладненнях зубощелепного протезування. 

4 

Разом  8 
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Теми практичних занять (28 год.) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Ведення пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів (часткові 

дефекти коронки зуби, підвищене стирання твердих тканин 

зубів, повне руйнування коронки зуба). 

4 

2 Ведення пацієнтів з дефектами зубних рядів та повною 
втратою зубів. 

4 

3 Ведення пацієнтів із вторинними деформаціями зубних рядів, 

захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба, 
парафункціями жувальних м’язів. 

4 

4 Ведення пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта. 2 

5 Особливість тактики при хронічних захворюваннях слизової 

оболонки, при непереносимості конструкційних матеріалів 

(гальванізм, гальваноз, токсичні , алергічні стоматити, 
кандидозний стоматит) 

4 

6 Ведення хворих з дефектами піднебіння, щелеп та обличчя, із 

соматичними захворюваннями, які потребують особливої 
тактики. 

4 

7 Порівняльна характеристика методик препарування під різні 

реставрації (литі коронки, вініри, вкладки, накладки). Техніки 
реставрації зубів після ендодонтичного лікування 

4 

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

2 

Разом  28 

 

Самостійна робота (82 год.) 
 
 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Сучасна діагностика основних захворювань зубощелепного 
апарату. 

10 

2 Діагностиче значення електроміографії, реопародонтографії. 10 

3 Діагностичне значення комп’ютерної оклюзіографії, 
аксіографії, просторового вивчення моделей в артикуляторі 

10 

4 Рентгенологічні та комп’ютерні дослідження при 
захворюваннях тканин пародонта. 

10 

5 Сучасні діагностичні методи виявлення ускладнень. 10 

6 Сучасні уявлення про організацію ортопедичної допомоги 
населенню. 

10 

7 Групи фіксуючих цементів. Показання до застосування. 

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

12 

8 Юридичні аспекти в діяльності лікаря-стоматолога. 12 

Разом  82 
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Модуль 2. «Актуальні питання сучасної ортопедичної  стоматології»  

(120 год.) 

Теми лекцій (6 год.) 
№ з/п Тема К-ть годин 

1 Історія розвитку та сучасний стан наукових знань за 
спеціальністю «Ортопедична стоматологія». 

4 

2 Технологія педагогічного процесу та методологія викладання 
ортопедичної стоматології у ВМНЗ. 

2 

Разом  6 

Теми практичних занять (28 год.) 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Сучасні методи лабораторної та інструментальної діагностики 
В ортопедичній стоматології. 

4 

2 
Нові напрямки наукових досліджень зі спеціальності 
«Ортопедична стоматологія». 

4 

3 
Застосовування принципів доказової медицини в ортопедичній 
стоматології 

4 

4 Сучасні підходи до міждисциплінарних наукових досліджень 2 

5 Особливості викладання ортопедичної стоматології у ВМЗО 4 

 

6 

Загальні принципи побудови дизайну дослідження в 

ортопедичній стоматології. Етика та методологія наукового 

дослідження 

 

4 

7 
Перебіг захворювань зубощелепного апарату, які потребують 
вибору типового або атипового протезування 

4 

8 
Ведення пацієнтів при хронічних захворюваннях слизової 
оболонки та ускладненнях зубощелепного протезування 

2 

Разом  28 

 

Самостійна робота (86 год.) 

№ з/п Тема К-ть годин 

1 Використання сучасних досягнень науки і техніки при 

проведенні діагностичний пошуку та визначенні мети і завдань 
наукового дослідження 

11 

2 Пошук нових наукових даних, що розширюють сферу знань в 
досліджуваній проблемі 

11 

3 Статистична обробка даних в ортопедичній стоматології. 11 

4 Презентація отриманих даних у вигляді публікації та 
доповідей на національному та міжнародному рівні 

11 

5 Методологія викладання ортопедичної стоматології у ВМНЗ 11 

6 Впровадження досягнень науки у 
клінічну практику 

11 
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7 Практичні педагогічні заняття 10 

8 Практичні педагогічні заняття 10 

Разом  86 
 

Модуль 3. Профілактика та реабілітація захворювань 

зубощелепного апарату (120 годин). 

 

Теми лекцій (6 год.) 
№ з/п Тема К-ть годин 

1 Етапи виготовлення ортопедичних конструкцій при дефектах 
зубних рядів та повній втраті зубів 

4 

2 Тактика при захворюваннях тканин пародонта, вибір 
ортопедичних конструкцій на основі біомеханіки 

2 

Разом  6 

Теми практичних занять (24 год.) 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 
 

1 

Оцінка поширеності захворюваності зубощелепного апарату за 

нозоологічними одиницями, визначення потреби у 

ортопедичному лікуванні в т.ч. з опорою на дентальні 

імплантати та розробка профілактичних заходів попередження 

ускладнень ортопедичного лікування 

 
 

3 

 

2 

Національні програми з попередження, діагностики та 

ортопедичного лікування найпоширеніших захворювань 

зубощелепного апарату в Україні 

 

3 

3 
Сучасні принципи реабілітації хворих зі складною щелепно- 
лицевою патологією 

3 

4 
Сучасні принципи реабілітації хворих з оклюзійно- 
артикуляційними порушеннями 

3 

5 
Сучасні принципи реабілітації хворих із захворюваннями 
скронево-нижньощелепного суглоба 

3 

6 
Сучасні  конструкції паралелометрів. Процес фрезерування 
воскових репродукцій та металевих каркасів 

3 

 
7 

Порівняльна характеристика методик препарування під різні 

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

реставрації зубів після ендодонтичного лікування 

 
3 

 

8 
Спостереження за пацієнтом після ортопедичного лікування. 

Догляд за реставраціями 

 

3 

Разом  24 

Самостійна робота (90 год.) 
№ з/п Тема К-ть годин 

1 Основна облікова медична документація в практиці 10 
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 стоматолога-ортопеда.  

2 Значення сучасних комп’ютерних технологій у практиці 
ортопеда-стоматолога. 

12 

3 Педагогічна практика. 12 

4 Ортопедичного втручання в комплексному лікуванні та 
профілактиці хвороб тканин пародонту. 

12 

5 Функціональна анатомія та компоненти жувального апарату. Їх 
характеристика та взаємозв’язок. 

12 

6 Силіконові та альгінатні відбиткові матеріали. Фізико-хімічні 

властивості, показання до застосування. Методики отримання 
відбитків. 

12 

7 Педагогічна практика 10 

8 Педагогічна практика. 10 

Разом  90 
 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Видами навчальних занять з дисципліни «Ортопедична стоматологія» є: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота здобувачів, 

аспірантів. 

 
7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Здійснюються відповідно до Інструкції щодо оцінювання навчальної 

діяльності студентів Буковинського державного медичного університету в 

умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу (схвалена на засіданні Вченої Ради БДМУ 29 

травня 2014 року, протокол № 9). 
Форма контролю успішності навчання: залік. 

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні (за 

шкалою ЗВО) засвоєння аспірантом навчального матеріалу виключно на 

підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних або 

семінарських заняттях. Залік з дисципліни проводиться після закінчення 

кожного з семестрів курсу з дисципліни «Ортопедична стоматологія». 

Оцінка з навчальної дисципліни визначається як сума оцінок поточної 

навчальної діяльності (у балах), що виставляються на кожному навчальному 

занятті за відповідною темою та кількістю балів за виконання індивідуальних 

завдань студентом. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні 

навчальної дисципліни за поточну навчальну діяльність і виконання 

індивідуальних завдань – 200 балів. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми студенту виставляються 

оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за 200-бальною шкалою з 

використанням прийнятих та затверджених критеріїв оцінювання для 

відповідної навчальної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, 

передбачені методичною розробкою для вивчення теми. Студент повинен 
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отримати оцінку з кожної теми. Виставлені за традиційною шкалою оцінки 

конвертуються у бали залежно від кількості тем. 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали 

залежно від кількості тем у Модулях: 

 

 
Номер модуля 

 
Кількість тем 

Конвертація у бали 

традиційних оцінок 
Мінім. 

к-сть 

балів «5» «4» «3» «2» 

Модуль 1 8 8 6 5 0  

 ВСЬОГО Модуль І 64 48 40 0 40 

Модуль 2 8 8 6 5 0  

 ВСЬОГО Модуль ІІ 64 48 40 0 40 

Модуль 3 8 8 6 5 0  

 ВСЬОГО Модуль ІІІ 64 48 40 0 40 

РАЗОМ 24 192 144 120 0 120 

 

Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою: 

«зараховано», «не зараховано». На останньому тематичному навчальному 

занятті з дисципліни після закінчення розбору теми заняття, викладач 

навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен студент групи набрав за 

результатами поточного контролю та за 8 виконання індивідуальних завдань 

(якщо такі наявні). Студент отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав 

всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни, 

відвідав всі навчальні заняття – лекції, практичні (семінарські), визначені 

тематичним планом з відповідної дисципліни (при наявності пропусків – 

своєчасно їх відпрацював), набрав загальну кількість балів при вивченні 

навчальної дисципліни не меншу, ніж 120. Студент отримує оцінку «не 

зараховано», якщо студент має невідпрацьовані пропуски навчальних занять 

(практичних, семінарських та лекцій) і кількість балів за поточний контроль 

менша ніж мінімальна 

Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями як наведено у таблиці. 
 

 
 

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до мінімальної кількості 
балів, яку повинен набрати аспірант 

«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, 
яку повинен набрати аспірант 

«2» 
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За умов успішного завершення курсу аспірант отримує сертифікат, у 

якому зазначено назву навчального курсу, відмітку про успішність навчання 

та кількість кредитів. 

 
Навчально-методичне забезпечення, розроблене БДМУ та кафедрою: 

- освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки здобувачів ступеню 

вищої освіти «доктор філософії» за напрямом підготовки 221 
«Стоматологія»; 

- навчальний план, розроблений на принципах Європейської кредитно- 

трансферної системи (ЕСТS); 

- програма навчальної дисципліни «Ортопедична стоматологія» для 

здобувачів ступеню вищої освіти «доктор філософії» за напрямом підготовки 

221 «Стоматологія»; 
- підручники, навчальні посібники. 
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