
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНО-

ОРІЄНТОВАНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

 

1. Вибіркове зішліфування зубів, вирівнювання оклюзійної поверхні, 

оклюзограма. 

2. Отримання анатомічних та функціональних відбитків різним 

відбитковим матеріалом. 

3. Отримання моделей зубних рядів та протезного ложа. 

4. Межі часткового та повного знімного протеза  

5. Перевірка конструкції протезу при частковій та повній відсутності 

зубів. 

6. Корекція часткових та повних знімних протезів. 

7. Виготовлення тимчасових шин та шинування при переломах щелеп. 

8. Зняття коронок. 

9. Лігатурне зв’язування зубів. 

10. Препарування зубів під металеву штамповану та пластмасову коронку. 

11. Припасування штучної коронки. 

12. Фіксація коронок і мостоподібних протезів.  

13. Провести обстеження пацієнта. Встановити попередній та остаточний 

діагноз на підставі даних обстеження (клінічних і лабораторних). 

14. Запропонувати план ортопедичного лікування. 

15. Запропонувати план підготовки порожнини рота пацієнта до 

протезування. 

16. Отримати анатомічний відбиток з нижньої та верхньої щелеп. 

17. Припасування жорсткої ложки та отримання функціональних 

відбитків при повній відсутності зубів. 

18. Зафіксувати центральну оклюзію при II групі дефектів. Визначити та 

зафіксувати центральне співвідношення щелеп при III групі та IV групі дефектів. 

19. Знеболення при препаруванні зубів. 

20. Препарування зубів під металеву штамповану коронку. 

21. Препарування зубів під суцільнолиту комбіновану коронку. 

22. Припасувати штучні коронки. 

23. Перевірка конструкції мостоподібного протеза. 

24. Припасувати суцільнолитий мостоподібний протез. 

25. Фіксація коронок та мостоподібних протезів. 

26. Перевірка конструкції часткового та повного знімного протеза. 

27. Здати часткові або повні знімні протези. 

28. Корекція часткових або повних знімних протезів. 

29. Оцінити діагностичну модель в паралелометрі та спланувати 

конструкцію бюгельного протеза на діагностичній моделі. 

30. Припасувати каркас бюгельного протеза. 

31. Здати бюгельний протез. 

32. Постановка зубів за методикою Васильєва. 

33. Вибір конструкції мостоподібного протеза. 

34. Лігатурне зв’язування зубів за Айві та Лімбергом. 

35. Підготовити корінь зуба для виготовлення литої штифтової кукси та 

провести моделювання кукси. 

36. Проаналізувати одонтопарадонтограму пацієнта. 

37. Провести вибіркове зішліфування зубів. 

38. Вирівнювання оклюзійної кривої засобом зішліфування зубів. 

39. Вирівнювання оклюзійної кривої ортодонтичним засобом. 

40. Оклюдограма. 



41. Зняття коронок. 

42. Одержання відбитків для виготовлення суцільнолитих незнімних 

конструкцій. 

43. Протезування з використанням імплантатів. 
 

 


