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науково-педагогічних працівників, 

посада, науковий ступінь, вчене 
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Бєліков Олександр Борисович – завідувач кафедри, 

доктор медичних наук, професор, 

belikov@bsmu.edu.ua; 

Бєлікова Наталія Іванівна – асистент кафедри, 

кандидат медичних наук, belikova@bsmu.edu.ua 

Рощук Олександра Ігорівна – асистент кафедри, 

кандидат медичних наук, roshchuk@bsmu.edu.ua 
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офіційному веб-сайті університету 
https://www.bsmu.edu.ua/ortopedichnoyi-stomatologiyi/ 
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Контактний телефон +38 (0372) 52-98-69 

 
 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Статус дисципліни нормативна 

Кількість кредитів 4 

Загальна кількість годин 120 

Лекції 14 

Практичні заняття 66 

Самостійна робота 40 

Вид заключного контролю підсумковий модульний контроль/кредит 

 

3. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (АНОТАЦІЯ) 

Ортопедична стоматологія – це навчальна дисципліна, що надає змогу студентам 

оволодіти в клініці певними стоматологічними маніпуляціями, що використовуються при 

лікуванні пацієнтів з повною втратою зубів та дефектами і деформаціями постравматичного 

і післяопераційного характеру. Набуті таким чином спеціальні (фахові) компетенції 

студенти в подальшому використають у процесі лікування стоматологічних пацієнтів 

ортопедичного профілю. Студенти знайомляться з організацією та роботою клінічних 

кабінетів, оформленню документації. 

4. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Перелік нормативних документів: 

- Положення про організацію освітнього процесу (https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu- 

bukovinskij-derzhavnij-medichnij-universitet.pdf); 

- Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів БДМУ в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/bdmu-instrukcziya-shhodo- 

oczinyuvannya-%D1%94kts-2014-3.pdf); 

- Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих занять 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/reworks.pdf); 

- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів 

вищої освіти (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennya-pro- 

apelyacziyu-rezultativ-pidsumkovogo-kontrolyu-znan.pdf); 

- Кодекс академічної доброчесності (https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf); 
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- Морально-етичний кодекс студентів (https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2019/12/ethics_code.docx); 

- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf); 

- Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2020/04/nakaz_polozhennyz_vybirkovi_dyscypliny_2020.pdf); 

- Правила внутрішнього трудового розпорядку Вищого державного навчального 

закладу  України «Буковинський державний медичний університет» 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/17.1-bdmu-kolektivnij-dogovir- 

dodatok.doc). 

4.2. Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності 

здобувачів вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового 

контролів без використання зовнішніх джерел інформації; 

- списування під час контролю знань заборонені; 

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення 

посилань на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

4.3. Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дії у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності 

та професійної етики та деонтології; 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку університету, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, медичним 

персоналом закладів охорони здоров'я; 

- усвідомлення значущості прикладів людської поведінки відповідно до норм 

академічної доброчесності та медичної етики. 

4.4. Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти: 

- присутність на всіх навчальних заняттях (лекціях, практичних (семінарських) 

заняттях, підсумковому модульному контролі) є обов'язковою з метою поточного та 

підсумкового оцінювання знань (окрім випадків з поважних причин). 

4.5. Політика дедлайну та відпрацювання пропущених або незарахованих занять 

здобувачами вищої освіти: 

- відпрацювання пропущених занять відбувається згідно з графіком 

відпрацювання пропущених або незарахованих занять та консультацій. 

 

5. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ) 

Перелік навчальних дисциплін, 

на яких базується вивчення 

навчальної дисципліни 

Перелік навчальних дисциплін, 

для яких закладається основа в 

результаті вивчення навчальної 

дисципліни 
анатомія та фізіологія людини терапевтична стоматологія 

гістологія, ембріологія та цитологія ортодонтія 

медична біологія хірургічна стоматологія 

медична та біологічна хімія імплантологія 

мікробіологія з основами імунології менеджмент і маркетинг в стоматології 

пропедевтика ортопедичної стоматології військова ортопедична стоматологія 

пропедевтика терапевтичної стоматології геронтостоматологія 

матеріалознавство в стоматології медицина катастроф 
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6. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

6.1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студента теоретичних 

і практичних знань, необхідних майбутньому фахівцю, для можливості їх подальшого 

застосування при лікуванні пацієнтів оволодіння на пацієнтах методикою виконання 

певних стоматологічних маніпуляцій, які використовуються при лікуванні пацієнтів з 

повною відсутністю зубів, із щелепно-лицевими травмами, та формування спеціальних 

(фахових) компетентностей в клініці ортопедичної стоматології. 

6.2. Завдання: обстеження пацієнтів в клініці ортопедичної стоматології, вивчення 

функціональної анатомії та клінічної біомеханіки зубощелепного апарату, проводити 

обстеження пацієнтів з повною втратою зубів, знати загальну характеристику та 

планування конструкції повних знімних протезів, знати і виконувати клініко-лабораторні 

етапи виготовлення повних знімних протезів, адаптацію до повних знімних протезів та 

апаратів і вплив їх на тканини порожнини рота, проводити обстеження хворим із 

пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки, знати і виконувати клініко-лабораторні етапи 

виготовлення щелепно-лицевих протезів та апаратів. 

 

7. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ФОРМУВАННЮ ЯКИХ СПРИЯЄ НАВЧАЛЬНА 

ДИСЦИПЛІНА: 

7.1. інтегральні: 

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, інтегрувати знання та вирішувати 

складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і 

недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та 

нефахової аудиторії. 

7.2. загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 5 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 6 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

ЗК 8 Здатність працювати автономно. 

ЗК 9 Здатність до вибору стратегії спілкування. 

ЗК 10 Здатність працювати у команді. 

ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

7.3. спеціальні ( фахові, предметні): 

ФК 1 Визнавати морально-етичні та професійні правила діяльності лікаря 

стоматолога. 

ФК 2 Усвідомити морально-деонтологічні принципи медичного спеціаліста і 

правила професійної субординації в клініці ортопедичної стоматології. 

ФК 3 Навчитись сприяти здоровому психологічному мікроклімату в колективі; 

засвоїти правові норми взаємовідносин стоматолог - пацієнт. 

8. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

8.1. Знати: анатомо-функціональні особливості жувального апарата до і після повної 

втрати зубів, послідовність отримання анатомічного та функціонального відбитку з нижньої 

та верхньої щелеп для виготовлення повних знімних пластинкових протезів… 

8.2. Уміти: 

Демонструвати обстеження пацієнта. 

- Встановити попередній та остаточний діагноз на підставі даних обстеження 

(клінічних і лабораторних). 



- Запропонувати план ортопедичного лікування. 

- Вибрати план підготовки порожнини рота пацієнта до протезування. 

- Вивчити методи обстеження компонентів жувального апарату після втрати всіх 

зубів; 

- Вивчити методику отримання відбитку для виготовлення повних знімних протезів 

- Вивчити послідовність фіксації центрального співвідношення при дефектах зубних 

рядів 4 групи 

- Вибирати із обстежень важливі анатомічні та психологічні особливості, які 

матимуть значення при виготовленні повних знімних протезів; 

- Вибирати відбиткові маси з урахуванням стану ротової порожнини; 

- Відновлювати висоту прикусу з урахуванням віку та стану СНЩС. 

- Проводити обстеження пацієнтів з травмами щелепно-лицьової ділянки та 

деформаціями щелеп, обличчя; 

- Складати план необхідної підготовки та ортопедичних втручаннь при лікуванні 

та реабілітації таких хворих. 

8.3. Демонструвати: 

- Визначати предмет і задачі при повній відсутності зубів; 

- Планувати обстеження хворого з травмами щелепно-лицьової ділянки; 

- Виявляти різні клінічні варіанти і ускладнення ушкоджень щелепно-лицьової 

ділянки; 

- Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації, профілактики травм та 

ушкоджень щелепно-лицьової ділянки (дефекти носа, вуха, орбіт та комбіновані 

дефекти); 

- Оцінювати прогноз життя і працездатності хворих з ушкодженнями щелепно- 

лицьової ділянки; 

- Організувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення та 

військовослужбовців в надзвичайних ситуаціях; 

- В умовах обмеженого часу згідно з визначеною тактикою, використовуючи 

стандартні схеми, надавати медичну допомогу в надзвичайних ситуаціях; 

- Демонструвати транспортну іммобілізацію; 

- Демонструвати лігатурне зв'язування зубів; 

- Пояснювати принципи відновлювального ортопедичного лікування та реабілітації у 

щелепно-лицевих хворих; 

- Демонструвати вміння опису ушкоджень щелепно-лицьової ділянки у хворих. 

 

9. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС) – 

Програма навчальної дисципліни структурована у модулі: 

Модуль 3. Повне знімне протезування 

Змістові модулі: 

1. Клінічні етапи виготовлення повних знімних протезів. 

2. Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів. 

Модуль 4. Щелепно-лицева ортопедія 

Змістові модулі: 

1. Щелепно-лицева травматологія. 

2. Ортопедичне лікування наслідків та ускладнень травм щелепно-лицевої ділянки. 

3. Щелепно-лицеве протезування. 



Модуль 3 «Повне знімне протезування» 

Змістовний модуль 1. Клінічні етапи виготовлення повних знімних протезів. 

Тема 1: Контроль початкового рівня знань. Анатомо-фізіологічні особливості 

протезного ложа після повної втрати зубів. Класифікація беззубих щелеп. Стан 

слизової оболонки протезного ложа у осіб з повною відсутністю зубів. Обстеження 

пацієнтів в ортопедичній стоматології - етапи, основні та додаткові методи обстеження, 

медична документація. Етап суб’єктивного обстеження. Патологічні стани та 

загальносоматичні захворювання, які є факторами ризику на стоматологічному прийомі. 

Обстеження скронево-нижньощелепного суглобу (основні та додаткові методи). 

Обстеження жувальних м’язів (основні та додаткові методи). Рентгенологічні методи 

обстеження в ортопедичній стоматології. Форма схилу твердого піднебіння. Форми 

вестибулярного схилу. Форми гребенів альвеолярних відростків їх вплив на протезування. 

Класифікація атрофій щелеп (Шредер, Келлер, Оксман, Дойніков, Курляндський). Форми 

схилу м’якого піднебіння та співвідношення до лінії «А». 

Тема 2: Поняття піддатливості. Поняття нейтральної, клапанної зони. Поняття 

фіксації, стабілізації та рівноваги протезів. Функціональні відбитки, їх класифікація. 

Стан слизової оболонки порожнини рота. Класифікація за Супле. Зони Люнда. Буферні 

зони за Гавриловим. Індивідуальні ложки. Методи виготовлення. Методи корекції 

індивідуальних ложок з використанням проб Гербста. Методики виготовлення 

індивідувальних ложок. Припасування індивідуальних ложок на верхню та нижню щелепи 

за допомогою проб Гербста. Функціональні відбитки з урахуванням податливості слизової 

оболонки ротової порожнини. Що таке "фіксація", „стабілізація", „рівновага'' повних 

знімних протезів. Методи та засоби поліпшення фіксації повних знімних протезів. 

Тема 3: Визначення центрального співвідношення щелеп при дефектах зубних рядів 

IV групи. Помилки при фіксації центрального співвідношення щелеп, ознаки, їх 

усунення. Що таке фізіологічний стан спокою. Для чого використовують такі лінії, як 

камперовська та зінична? Правила роботи з прикусними валиками на верхній та нижній 

щелепах. Методи визначення центрального співвідношення щелеп. Способи визначення 

висоти центрального співвідношення. Проби для встановлення нижньої щелепи у 

нейтральному положенні. Помилки у вертикальній площині, ознаки, способи виправлення. 

Помилки у горизонтальній площині, ознаки, способи виправлення. Помилки у сагітальній 

площині, ознаки, способи виправлення. Інші помилки при визначенні центрального 

співвідношення у осіб з повоною відсутністю зубів. 

Тема 4: Методика визначення центральної оклюзії при протезуванні осіб з повною 

відсутністю зубів за допомогою гіпсоблоків, по притертих валиках. Гіпс - види, склад, 

властивості. Послідовність визначення центральної оклюзії за допомогою гіпсоблоків. 

Переваги та недоліки. Помилки при визначенні. Феномен Христенсена. Значення для 

протезування. Для чого необхідно знати феномен Катца-Ефрона-Гельфанда. 

Тема 5: Теорії артикуляції, основні положення. Їх значення для конструювання 

повних знімних протезів. Теорії артикуляції та їх практичне значення для постановки 

штучних зубів. Основні закони Бонвіля які необхідно застосовувати під час конструювання 

штучних зубних рядів. Компенсаційна теорія, її недоліки. Центральна оклюзія, оклюзійні 

контакти в нормі. Класифікація антагонуючих поверхонь за Дженкельсон, поняття про 

стабільні і нестабільні оклюзійні контакти. Передня оклюзія, контакти в нормі. Фронтальне 

ведення. Трьохпунктний контакт Бонвіля. Бічна оклюзія, варіанти контактів (оклюзійні 

концепції). 

Тема 6: Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Фактори оклюзії. Принципи роботи з 

артикулятором при протезуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів. Анатомія 

оклюзійної поверхні зубних рядів та окремих зубів, сагітальні та трансверзальні оклюзійні 

криві. Анатомічна та функціональна оклюзійна поверхня, оклюзійний компас. Біомеханіка 

рухів нижньої щелепи. Фази жувальних рухів за Гізі. Оклюзія та артикуляція, види оклюзії, 

фактори оклюзії. Рух нижньої щелепи в вертикальному напрямку. Термінальна шарнірна 



вісь, діаграма Поссет. Параметри, що характеризують рух нижньої щелепи в сагітальному 

напрямку. Сагітальний суглобовий і різцевий шляхи, сагітальний суглобовий і різцевий 

кути. Параметри, що характеризують рух нижньої щелепи в трансверзальному напрямку. 

Трансверзальний суглобовий і різцевий шляхи, кут і рух Бенета, готичний кут. Апарати, що 

відтворюють рухи нижньої щелепи - класифікації, сфери застосування. Будова 

артикуляторів. Середньо анатомічні артикулятори – конструктивні особливості, показання 

до використання. Регульовані артикулятори – конструктивні особливості, показання до 

використання, способи індивідуального налаштування. Способи переносу моделей в 

артикулятор. Методика реєстрації положення верхньої щелепи та переносу моделей в 

артикулятор за допомогою лицьової дуги. 

Тема 7: Перевірка конструкції повних знімних протезів, правильності визначення 

центральної оклюзії, правильності постановки зубів. Помилки та методи їх усунення. 

Послідовність перевірки конструкції повних знімних протезів. Помилки, способи їх 

усунення. 

Тема 8 : Накладання повних знімних протезів, їх корекція. Оцінка ефективності 

протезуванні. Механізм звикання до зубних протезів. Фактори адаптації. Вплив 

базисів пластинкових протезів на тканини порожнини рота. Поради хворому після 

фіксації повних знімних протезів. Процеси адаптації до повних знімних протезів. Від чого 

залежить кількість корекцій базисів повних знімних протезів. Трактування поняття 

"парниковий ефект". Яку побічну дію зумовлюють базиси повних знімних протезів на 

тканини протезного ложа. Роль залишкового мономера у виникненні "протезних 

стоматитів". Особливості повторного протезування хворих повними знімними протезами. 

Змістовний модуль 2. Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів. 

Тема 9: Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів. Підбір і методи 

постановки зубів у повних знімних протезах. Методи анатомічної постановки зубів за 

Васильєвим, Гізі, Гербером. Особливості конструювання  штучних  зубних  рядів  за М.Є. 

Васильєвим. Порядок постановки штучних зубів на верхній та нижній щелепах. 

Завершальне моделювання базисів повних знімних протезів. Способи гіпсування моделей у 

стоматологічні кювети. Способи формування акрилових пластмас у стоматологічні кювети. 

Стадії дозрівання пластмасового тіста. Значення дотримання режимів полімеризації під час 

виготовлення базисів повних знімних протезів. Формування пластмасового тіста у разі 

компресійного та литтєвого пресування. Послідовність обробки готових повних знімних 

протезів. 

Тема 10: Методи анатомічної постановки зубів по сферичній поверхні, за 

індивідуально-сформованою кривою, при різних прикусах. Суть постановки штучних 

зубів у разі прогенічного та прогнатичного співвідношення щелеп. Види сферичних 

поверхонь, вплив на потановку штучних зубів. 

 

Модуль 4 «Щелепно-лицева ортопедія» 

Змістовний модуль 1. Щелепно-лицева травматологія. 

Тема 1: Контроль початкового рівня знань. Щелепно-лицева ортопедія. Переломи 

щелеп. Перша лікарська допомога при переломах нижньої щелепи. Механізм 

зміщення відламків. Способи позалабораторної іммобілізації. Стоматологія 

надзвичайних станів. Обсяг ортопедичної допомоги щелепно-лицевим пораненим. 

Історичний розвиток щелепно-лицьової ортопедії. Мета та завдання щелепно-лицьової 

ортопедії. Особливості надання першої допомоги у разі травм щелепно-лицьової ділянки. 

Класифікація переломів верхньої та нижньої щелепи. Транспортна іммобілізація у разі 

переломів щелеп. Принципи організації ортопедичної стоматологічної допомоги при 

надзвичайних ситуаціях в період бойових дій та в невійськовий час. Комплектно-табельне 

оснащення військової стоматологічної служби. Принципи матеріального забезпечення 

роботи при наданні стоматологічної ортопедичної допомоги за межами стаціонарних 

стоматологічних установ. 



Тема 2: Лікування переломів щелеп без зміщення відламків за допомогою гнутих, 

дротяних шин та шин лабораторного виготовлення. Помилки при шинуванні. Сучасні 

погляди у використанні ортопедичних методів лікування переломів щелеп. Клінічні ознаки 

пошкоджень щелепно-лицьової області. Класифиікація шин і апаратів для лікування 

пошкоджень щелепно-лицьової ділянки. Показання та протипоказання до лігатурного 

зв'язування. Строк дії лігатурної пов'язки. Застосування транспортних шин. Застосування 

коронкових шин. Показання для виготовлення знімних шин. Виготовлення шин Вебера, 

Гунінга-Порта, А.А.Лімберга, М.М.Ванкевич із табельних засобів. Принципи комплексного 

лікування вогнепальних переломів. 

Тема 3: Ортопедичне лікування переломів верхньої щелепи. Ортопедична допомога 

при одночасних переломах верхньої і нижньої щелепи. Роль і місце лікувальної 

гімнастики в реабілітації хворих з ураженнями щелепно-лицьової ділянки. Класифікація 

переломів верхньої щелепи (ЛеФор, Лукомський, Курляндський, Брансбург). Діагностика. 

Клінічні ознаки. Ускладнення при одночасних переломах обох щелеп. Реабілітаційні 

заходи. 

Змістовий модуль 2: Ортопедичне лікування наслідків та ускладнень травм 

щелепно-лицевої ділянки. 

Тема 4: Ортопедичне лікування переломів нижньої щелепи при тугорухомості 

відламків. Етіологія, патогенез, клініка контрактур нижньої щелепи, їх класифікація. 

Профілактика контрактур та ортопедичні методи їх лікування. Класифікація 

посттравматичних ускладнень. Клініка та діагностика при обмеженій рухомості фрагментів 

щелеп. Апаратурні методи лікування. Поняття про контрактури. Етологія. Патогенез за З.М. 

Міргазизовим. Патогенетичне лікування за Биніним. Сучасні методи механотерапії. 

Тема 5: Ортопедичне лікування хворих з несправжніми суглобами і фрагментами 

нижньої щелепи, що неправильно зрослися. Деформації нижньої щелепи у вертикальній, 

горизонтальні та сагітальній площинах. Комплексні методи лікування. Ортопедичні заходи 

у разі переломів, що неправильно зрослися. Несправжні суглоби, ортопедичні методи 

лікування. 

Тема 6: Мікростомія. Етіологія, клініка. Особливості зубного лікування мікростомії. 

Протезування при мікростомії. Етіологія та клініка мікростомії. Функціональні негаразди 

при мікростомії. Особливості препарування зубів при мікростомії. Особливості отримання 

відбитків при мікростомії. Особливості визначення центральної оклюзії при мікростомії. 

Система фіксації часткових знімних протезів при мікростомії. Особливості зубних протезів 

при мікростомії. Вплив розміру ротової щілини на конструкцію зубного протеза. 

Неоперативне розширення ротової щілини. 

Змістовий модуль 3: Щелепно-лицеве протезування 

Тема 7: Формуючі ортопедичні апарати. Показання до їх використання при 

операційних втручанням на обличчі і щелепах. Ектопротези. Ортопедичне лікування 

хворих при дефектах обличчя. Особливості надання допомоги при наслідках поранень та 

оперативних утручань на щелепах. Поняття про формуючі протези. Виготовлення 

формуючих протезів при пластиці переддвер’я, у підборідному відділі, відсутності нижньої 

щелепи. Виготовлення формуючих протезів при пластиці піднебіння, верхньої щелепи, 

верхньої губи та кутів рота. Формуючі протези носа. Дефекти обличчя. Особливості та 

методика отримання відбитків і виготовлення моделей обличчя. Вибір фіксуючих елементів 

ектопротезів. Сучасні методи виготовлення епітезів. 

Тема 8: Клінічна картина набутих дефектів піднебіння. Методи ортопедичного 

лікування набутих дефектів піднебіння. Етіологія. Клініка. Функціональні розлади. 

Класифікація дефектів піднебіння за В.Ю. Курляндським. Ортопедичне лікування 

вроджених та набутих дефектів піднебіння, його значення, час проведення, ефективність. 

Методи лікування хворих з дефектами м'якого піднебіння. Способи виготовлення 



обтураторів у разі дефектів піднебіння. Методика одержання відбитка. Особливості 

ортопедичного лікування залежно від груп дефектів піднебіння. 

Тема 9: Резекційні протези верхньої щелепи. Конструкції в залежності від локалізації 

резекції верхньої щелепи. Клініка, діагностика. Особливості надання ортопедичної 

допомоги хворим після резекції верхньої щелепи. Особливості одержання відбитків. 

Види протезування. Поняття про безпосереднє, рання і віддалене протезування. Проведення 

фантомної резекції на моделі. Виготовлення протезів після резекції альвеолярного 

відростка, односторонньої та двосторонньої резекції верхньої щелепи. Методи 

комплексного лікування хворих після резекції щелеп. 

Тема 10: Ортопедичне лікування хворих з різними дефектами нижньої щелепи. 

Резекційні протези і особливості їх виготовленні при різних дефектах нижньої щелепи. 

Особливості надання ортопедичної допомоги хворим після резекції верхньої та 

нижньої щелепи. Особливості одержання відбитків. Види протезування. Поняття про 

безпосереднє та віддалене протезування. Проведення фантомної резекції на моделі. 

Виготовлення протезів після резекції альвеолярної частини, гілки нижньої щелепи, 

половини нижньої щелепи без екзартикуляції, половини нижньої щелепи з 

екзартикуляцією, підборідного відділу, повної резекції нижньої щелепи. односторонньої та 

двосторонньої резекції верхньої щелепи. Методи комплексного лікування хворих після 

резекції щелеп. 

 

10. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 
 

Усього 

у тому числі 

Аудиторні 
Самост. 

робота студента 
Індиві- 

дуальна 

робота Лек 
Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 3. Повне знімне протезування 

Змістовний модуль 1. Клінічні етапи виготовлення повних знімних протезів. 

Тема № 1: 

Контроль початкового рівня знань. 

Анатомо-фізіологічні особливості 

протезного ложа після повної 

втрати зубів. Класифікація беззубих 

щелеп. Стан слизової оболонки 

протезного ложа у осіб з повною 
відсутністю зубів. 

  

 

 
1 

 

 

 
3 

  

 

 
2 

 

Тема № 2: 

Поняття піддатливості. Поняття 

нейтральної, клапанної зони. 

Поняття фіксації, стабілізації та 

рівноваги протезів. Функціональні 

відбитки, їх класифікація. 

Індивідуальні ложки. Методи 

виготовлення. Методи корекції 

індивідуальних ложок з 

використанням проб Гербста. 

  

 

 

 
1 

 

 

 

 
3 

  

 

 

 
2 

 

Тема № 3: Визначення 

центрального співвідношення 

щелеп при дефектах зубних рядів 

IV групи . Помилки при фіксації 

  

1 

 

3 

  

2 

 



центрального співвідношення 
щелеп, ознаки, їх усунення 

      

Тема № 4: Методика визначення 

центральної оклюзії при 

протезуванні осіб з повною 

відсутністю зубів за допомогою 
гіпсоблоків, по притертих валиках. 

  

 
1 

 

 
3 

  

 
2 

 

Тема № 5: Теорії артикуляції, 

основні положення. Їх значення для 

конструювання повних знімних 
протезів. . 

  

1 

 

2 

  

2 

 

Тема № 6: Біомеханіка рухів 

нижньої щелепи. Фактори оклюзії. 

Принципи роботи з артикулятором 

при протезуванні пацієнтів з 
повною відсутністю зубів. 

  

 
1 

 

 
3 

  

 
2 

 

Тема № 7: Перевірка конструкції 

повних знімних протезів, 

правильності визначення 

центральної оклюзії, правильності 

постановки зубів. Помилки та 
методи їх усунення. 

  

 

1 

 

 

3 

  

 

2 

 

Тема № 8: Накладання повних 

знімних протезів, їх корекція. 

Оцінка ефективності протезуванняі. 

Механізм звикання до зубних 

протезів. Фактори адаптації. 

  

 
1 

 

 
3 

  

 
2 

 

Разом за змістовим модулем №1 48 8 24  16  

Змістовий модуль 2: Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів. 

Тема № 9: 

Підбір і методи постановки зубів у 

повних знімних протезах. Методи 

анатомічної постановки зубів за 

Васильєвим, Гізі, Гербером 

  

 
- 

 

 
3 

  

 
2 

 

Тема № 10: 

Методи анатомічної постановки 

зубів по сферичній поверхні, за 

індивідуально-сформованою 

кривою, при різних прикусах. 

Лабораторні етапи виготовлення 

повних знімних протезів. 

  

 

 
- 

 

 

 
3 

  

 

 
2 

 

Разом за змістовим модулем №2 10 - 6  4  

Підсумковий модульний контроль   3    

Разом за модуль 3 61 8 33  20  

ПМК 3 «Повне знімне протезування» ECTS – 2,0 

Макс. К-сть балів 10*11=110, Мін. К-сть балів 10*6= 60,0 

ІСР – 10 балів. «5»- 11; «4» - 8; «3» - 6 ; «2» - 0 

Модуль 4. Щелепно-лицева ортопедія 

Змістовний модуль 1. Щелепно-лицева травматологія. 

Тема № 1: Контроль початкового 

рівня знань. Щелепно-лицева 

ортопедія. Переломи щелеп. Перша 

  
1 

 
3 

  
2 

 



лікарська допомога при переломах 

нижньої щелепи. Механізм 

зміщення відламків. Способи 

позалабораторної іммобілізації. 

Стоматологія надзвичайних станів. 

Обсяг ортопедичної допомоги 

щелепно-лицевим пораненим. 

      

Тема № 2: Лікування переломів 

щелеп без зміщення відламків за 

допомогою гнутих, дротяних шин 

шин лабораторного виготовлення. 
Помилки при шинуванні. 

  

 
- 

 

 
3 

  

 
2 

 

Тема № 3: Ортопедичне лікування 

переломів верхньої щелепи. 

Ортопедична допомога при 

одночасних переломах верхньої і 

нижньої щелепи. 

  

 
1 

 

 
3 

  

 
2 

 

Разом за змістовим модулем №1  2 9,0  6,0  

Змістовий модуль 2: Ортопедичне лікування наслідків та ускладнень травм 
щелепно-лицевої ділянки. 

Тема № 4: Ортопедичне лікування 

переломів нижньої щелепи при 

тугорухомості відламків. Етіологія, 

патогенез, клініка контрактур 

нижньої щелепи, їх класифікація. 

Профілактика контрактур та 

ортопедичні методи їх лікування 

  

 

 
0,5 

 

 

 
3 

  

 

 
2 

 

Тема № 5: Ортопедичне лікування 

хворих з несправжніми суглобами і 

фрагментами нижньої щелепи, що 
неправильно зрослися.. 

  

0,5 

 

3 

  

2 

 

Тема № 6: Мікростомія. Етіологія, 

клініка. Особливості зубного 

лікування мікростомії. 
Протезуванняі при мікростомії.. 

  

0,5 

 

3 

  

2 

 

Разом за змістовим модулем №2  1,5 9,0  6,0  

Змістовий модуль 3: Щелепно-лицеве протезування 

Тема № 7: Формуючі ортопедичні 

апарати. Показання до їх 

використання при операційних 

втручаннях на обличчі і щелепах. 

Ектопротези. Ортопедичне 

лікування хворих при дефектах 
обличчя. 

  

 

 
0,5 

 

 

 
3 

  

 

 
2 

 

Тема № 8: Клінічна картина набутих 

дефектів піднебіння. Методи 

ортопедичного лікування набутих 
дефектів піднебіння. 

  

0,5 

 

3 

  

2 

 

Тема № 9: Резекційні протези 
верхньої щелепи. Конструкції в 

 
1 3 

 
2 

 



залежності від локалізації резекції 
верхньої щелепи. 

      

Тема № 10: Ортопедичне лікування 

хворих з різними дефектами 

нижньої щелепи. Резекційні 

протези і особливості їх 

виготовленні при різних дефектах 
нижньої щелепи 

  

 

1 

 

 

3 

  

 

2 

 

Разом за змістовим модулем №3  3,0 12  8  

Підсумковий модульний контроль   3    

Разом за модуль 4 59 6 33  20  

ПМК 1 «Щелепно-лицеве протезування» ECTS – 2,0 

Макс. к-сть балів 13*8,7=113, Мін. к-сть балів 13*5= 65 

ІСР = 7 балів «5»- 8,7; «4» - 7; «3» - 5; «2» - 0 

Разом за 4 курс 120 14 66  40  

 

11. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№ 

п/п 

Тема К-сть годин 

МОДУЛЬ 3 «Повне знімне протезування» 

Змістовний модуль 1. Клінічні етапи виготовлення повних знімних протезів. 

1. Анатомо-топографічні особливості протезного ложа після повної 

втрати зубів. Класифікація беззубих щелеп. Стан слизової 

оболонки. 

2 

2. Функціональні відбитки їх класифікація. Індивідуальні ложки та 

методи отримання функціональних відбитків. Фіксація та 

стабілізація протезів. 

2 

3. Визначення центральної оклюзії. Методи та техніка виконання. 

Помилки при визначенні центральної оклюзії та постановці зубів. 

2 

4. Корекція та накладання повних знімних протезів. Відновлення 

функції жування та механізм звикання до протезів. Ускладнення 

при виготовленні та користуванні повними знімними протезами, їх 
усунення, лікування. 

2 

Всього: 8 

 

№ 

з/п 

Тема К-сть годин 

МОДУЛЬ 4 «Щелепно-лицева ортопедія» 

Змістовний модуль 1. Щелепно-лицева травматологія. 

1. Щелепно-лицева ортопедія. Мета, завдання. Класифікація 

переломів щелеп. Загальна характеристика апаратів. 

Постравматичні ускладнення переломів щелеп. Принципи надання 

допомоги. Ортопедичне лікування. 

2 

Змістовий модуль 3: Щелепно-лицеве протезування 

2. Щелепно-лицеве протезування хворих з ушкодженнями щелепно- 

лицевої ділянки. Формуючі та ектопротези. Особливості 

ортопедичного лікування. 

2 

3. Дефекти твердого і м’якого піднебіння. Етіологія, клініка, 

особливості   ортопедичного   лікування.   Дефекти верхньої та 

нижньої щелеп. Принципи виготовлення резекційних протезів. 

2 

Разом: 6 



12. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Тема К-сть годин 

МОДУЛЬ 3 « ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ» 

Змістовний модуль 1. Клінічні етапи виготовлення повних знімних протезів. 

 
1. 

Контроль початкового рівня знань. Анатомо-фізіологічні 

особливості протезного ложа після повної втрати зубів. 

Класифікація беззубих щелеп. Стан слизової оболонки протезного 

ложа у осіб з повною відсутністю зубів. 

3 

 
 

2. 

Поняття піддатливості. Поняття нейтральної, клапанної зони. 

Поняття фіксації, стабілізації та рівноваги протезів. Функціональні 

відбитки, їх класифікація. Індивідуальні ложки. Методи 

виготовлення. Методи корекції індивідуальних ложок з 
використанням проб Гербста 

3 

 

3. 

Визначення центрального співвідношення щелеп при дефектах 

зубних рядів IV групи . Помилки при фіксації центрального 

співвідношення щелеп, ознаки, їх усунення. 

3 

 

4. 

Методика визначення центральної оклюзії при протезуванні осіб з 

повною відсутністю зубів за допомогою гіпсоблоків, по притертих 

валиках. 

3 

5. 
Теорії артикуляції, основні положення. Їх значення для 

конструювання повних знімних протезів. 

3 

 

6. 
Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Фактори оклюзії. Принципи 

роботи з артикулятором при протезуванні пацієнтів з повною 
відсутністю зубів. 

3 

 

7. 

Перевірка конструкції повних знімних протезів, правильності 

визначення центральної оклюзії, правильності постановки зубів. 

Помилки та методи їх усунення. 

3 

 

8. 

Накладання повних знімних протезів, їх корекція. Оцінка 

ефективності протезуванняі. Механізм звикання до зубних 

протезів. Фактори адаптації. 

3 

Змістовний модуль 1. Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів 

 

9. 

Лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів. Підбір і 

методи постановки зубів у повних знімних протезах. Методи 

анатомічної постановки зубів за Васильєвим, Гізі, Гербером. 

3 

10. 
Методи анатомічної постановки зубів по сферичній поверхні, за 

індивідуально-сформованою кривою, при різних прикусах. 
3 

11. Підсумковий модульний контроль 3 3 

Разом: 33 

 

№ 

з/п 

Тема К-сть годин 

МОДУЛЬ 4 « Щелепно-лицева ортопедія» 

Змістовний модуль 1. Щелепно-лицева травматологія. 

 
 

1. 

Контроль початкового рівня знань. Щелепно-лицева ортопедія. 

Переломи щелеп. Перша лікарська допомога при переломах 

нижньої щелепи. Механізм зміщення відламків. Способи 

позалабораторної іммобілізації. Стоматологія надзвичайних станів. 
Обсяг ортопедичної допомоги щелепно-лицевим пораненим. 

3 



 

2. 

Лікування переломів щелеп без зміщення відломків за 

допомогою  гнутих дротяних шин. Помилки при 

шинуванні. 

3 

3. 
Ортопедичне лікування переломів верхньої щелепи. Ортопедична 
допомога при одночасних переломах верхньої і нижньої щелепи 

3 

Змістовий модуль 2: Ортопедичне лікування наслідків та ускладнень травм 
щелепно-лицевої ділянки. 

 
4. 

Ортопедичне лікування переломів нижньої щелепи при 

тугорухомості відламків. Етіологія, патогенез, клініка контрактур 

нижньої щелепи, їх класифікація. Профілактика контрактур та 

ортопедичні методи їх лікування 

3 

5. 
Ортопедичне лікування хворих з несправжніми суглобами і 
фрагментами нижньої щелепи, що неправильно зрослися. 

3 

6. 
Мікростомія. Етіологія, клініка. Особливості зубного лікування 
мікростомії. Протезуванняі при мікростомії. 

 

Змістовий модуль 3: Щелепно-лицеве протезування 

 

7 
Формуючі ортопедичні апарати. Показання до їх використання 

при операційних втручаннях на обличчі і щелепах. Ектопротези. 
Ортопедичне лікування хворих при дефектах обличчя 

 

3 

8 
Клінічна картина набутих дефектів піднебіння. Методи 
ортопедичного лікування набутих дефектів піднебіння. 

3 

9 
Резекційні протези верхньої щелепи. Конструкції в залежності від 
локалізації резекції верхньої щелепи. 

3 

 

10 
Ортопедичне лікування хворих з різними дефектами нижньої 

щелепи. Резекційні протези і особливості їх виготовленні при 
різних дефектах нижньої щелепи. 

 

3 

11. Підсумковий модульний контроль 3 3 

Разом: 33 
 

 

13. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Модуль 3 «Повне знімне протезування» 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка, робота над 
тестовими завданнями, альбомами, робочими зошитами, презентаціями 

10 

2 Вивчення тем, які не входять до плану аудиторних занять:  

Повторне протезування при повній втраті зубів. 

Тактика  лікаря  стоматолога-ортопеда  при хронічних захворюваннях 

слизової оболонки ротової порожнини. 

1 

 Робота з артикуляторами, налаштування лицевої дуги. 2 

 Сучасні підходи до використання біомеханічного методу фіксації 

повних знімних протезів, використання адгезивних засобів. 

1 

 Підготовка порожнини рота при зниженій міжальвеолярній висоті 1 

3 Підготовка до ПМК 5 
 Разом 20 



Модуль 4 «Щелепно-лицева ортопедія» 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка, робота над 

тестовими завданнями, альбомами та презентаціями 

7 

2 Вивчення тем, які не входять до плану аудиторних занять:  

Сучасні методи фіксації ектопротезів. 

Використання дентальних імплантатів при протезуванні хворих з 

післяопераційними дефектами щелеп та обличчя. 

5 

Сучасні матеріали для виготовлення ектопротезів обличчя 5 

3 Підготовка до ПМК 3 
 Разом 20 

 

 

14. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

- Виступи на науковому студентському гуртку. 

- Участь у наукових конференціях. 

- Публікація доповідей у вигляді тез та статтей у періодичній науковій пресі (журнали, 

збірники наукових праць). 

- Виготовлення наочності згідно навчальних програм (таблиці, муляжі, наочні 

приладдя, графологічні схеми практичних занять). 

- Написання рефератів 
 

15. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 

Модуль 3 «Повне знімне протезування» 

1. Особливості обстеження пацієнта з повною відсутністю зубів. 

2. Анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота пацієнта з повною відсутністю 

зубів. 

3. Зміни в зубо-щелепній системі внаслідок повної втрати зубів. 

4. Анамнез: визначення та структура. 

5. Зовнішній огляд: сутність. Внутрішньоротове обстеження пацієнта з повною 

відсутністю зубів. 

6. Методи підготовки порожнини рота при виготовленні повних знімних протезів. 

7. Визначення ступеня атрофії по Шредеру, Келлеру. 

8. Оцінка стану слизової оболонки беззубих щелеп за Суппле і Люндом. 

9. Визначення податливості слизової оболонки твердого піднебіння та альвеолярного 

відростка. 

10. Що таке відбиток. Класифікація відбитків. Класифікація відбиткових матеріалів. 

11. „Протезне поле” – визначення терміну та клінічне значення. 

12. „Протезне ложе” – визначення терміну та клінічне значення. 

13. Вибір відбиткової ложки та матеріалу для беззубої щелепи. 

14. Оцінка якості відбитка. Дезінфекція відбитка. Техніка зняття анатомічних відбитків 

різними масами. 

15. Методи одномоментного виготовлення індивідуальних ложок. Методика Шрота. 

Методика ЦІТО. Методика Василенка. Методика виготовлення індивідуальної 

ложки по Варесу. 

16. Проби Гербста для верхньої щелепи. Припасування жорсткої індивідуальної ложки 

на верхню щелепу за методикою Гербста. 

17. Проби Гербста для нижньої щелепи. Припасування жорсткої індивідуальної ложки 

на нижню щелепу за методикою Гербста. 



18. Класифікація функціональних відбитків. „Функціонально присмоктуючийся 

відбиток” – визначення терміну та клінічне значення. „ Власне функціональний 

відбиток” – визначення терміну та клінічне значення. 

19. Вибір і підготовка відбиткового матеріалу для отримання функціональних 

відбитків. Показання та послідовність отримання компресійного відбитку. 

20. Показання та послідовність отримання розвантажуючого відбитку. 

21. Показання та послідовність отримання відбитку під диференційованим тиском. 

Формування країв функціонального відбитка. Вибір методики та матеріалу в 

залежності від клінічної ситуації. 

22. Методи визначення центрального співвідношення. 

23. Анатомо-фізіологічний метод визначення центрального співвідношення. 

24. „Оклюзійна площина” – визначення терміну та клінічне значення. „Протетична 

площина” – визначення терміну та клінічне значення. „Центральне співвідношення” 

– визначення терміну та клінічне значення. 

25. Перерахуйте методи фіксації центральної оклюзії, їх характеристика. 

26. Різниця між центральною оклюзією та центральним співвідношенням щелеп. 

27. Характеристика стану відносного фізіологічного спокою жувальної мускулатури. 

28. Помилки при визначенні центральної оклюзії. 

29. Компоненти жувальної системи, їх функціональний взаємозв’язок. 

30. Жувальні м’язи: класифікація, анатомія, функція. 

31. Анатомія та фізіологія СНЩС. 

32. Фактории оклюзії. Визначення сагітального суглобового шляху та руху Бенета. 

33. Фактори оклюзії: перелік, визначення. 

34. Фактори оклюзії. Криві Шпеє та Уілсона. 

35. Фактори оклюзії. Оклюзійна площина: визначення. 

36. Фази жування за Гізі. 

37. Сагітальні рухи нижньої щелепи: сагітальний суглобовий шлях, кут сагітального 

суглобового шляху, сагітальний різцевий шлях, кут сагітального різцевого шляху. 

38. Трансверзальні рухи нижньої щелепи: рух Бенета, кут Бенета, трансверзальний 

різцевий шлях, готичний кут. 

39. Вертикальні рухи нижньої щелепи. 

40. Визначення поняття „оклюзія” та „артикуляція”. 

41. Визначення поняття „ робоча сторона” та „балансуюча сторона” 

42. Визначте сутність сферичної теорії артикуляції. 

43. Визначте сутність балансуючої теорії артикуляції. 

44. Закони Бонвіля. 

45. Артикуляційна п’ятірка Ганау: складові. 

46. Феномен Христенсена: сутність та клінічне значення. 

47. Методика Ефрона, Гельфанда, Каца. 

48. Визначення поняття „артикулятор”. Класифікація. 

49. Особливості повністю регульованих, напіврегульованих, не регульованих 

артикуляторів. 

50. Конструктивні відмінності в артикуляторах системи „Аркон”, „Нонаркон”. 

51. Конструктивні елементи артикуляторів: лицеві дуги, їх призначення. 

52. Класифікація штучних зубів. 

53. Принципи постановки за М.Є.Васильєвим. 

54. Постановка за сферичною поверхнею (по Монсону). 

55. Принципи постановки за Гізі. 

56. Принципи постановки за Гербером. 

57. Розкрити сутність методики Каца-Ефрона-Гельфанда. 

58. Особливості методики М.А.Нападова та А.Л.Сапожнікова. 

59. Анатомічна постановка зубів за умови прогенічного та прогнатичного 



співвідношення щелеп. 

60. Помилки, що виникли в результаті постановки та їх усунення. 

61. Перевірка конструкції повних знімних протезів, суть клінічного етапу. Візуальний 

огляд гіпсових моделей щелеп. 

62. Помилки при фіксації центральної оклюзії, їх ознаки при клінічній перевірці. 

63. Клінічна картина при підвищенні висоти прикусу. 

64. Клінічна картина при зменшенні міжальвеолярної висоти. 

65. Перевірка конструкції повних знімних протезів в артикуляторі. 

66. Перевірка конструкції повних знімних протезів в порожнині рота. 

67. Методи усунення помилок. 

66. Види базисних полімерів, їх фізичні та механічні властивості. 

67. Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками. 

68. Види базисних пластмас: характеристика, переваги та недоліки. 

69. Правила гіпсування воскових репродукцій. Будова анатомічної кювети. 

70. Способи гіпсування: прямий, обернений, комбінований – показання методика 

роботи. 

71. Методи формування та полімеризації базисів зубних протезів. 

72. Компресійне та литтьове пресування. 

73. Режими полімеризації. 

74. Полірувальні суміші, що використовують для полірування базисів протезів. 

75. Перерахуйте лабораторні етапи виготовлення повних знімних пластинкових 

протезів з литим базисом. 

76. Поняття фіксації, стабілізації та рівноваги повних знімних протезів. 

77. Перевірка фіксації повних знімних протезів в порожнині рота пацієнта. 

78. Розкрити сутність методів фіксації (механічних, біомеханічних, фізичних та 

біофізичних). 

79. “Анатомічна ретенція ” – визначення терміну та клінічне значення. 

80. “Нейтральна зона” – визначення терміну та клінічне значення. 

81. Топографія під’язикового, ретромолярного та ретроальвеолярного простору. 

82. Застосування адгезивних препаратів для поліпшення фіксації протезів. 

83. Періоди адаптації до протезів за В.Ю.Курляндським. 

84. Особливості виведення знімних протезів з кювети після полімеризації. 

85. Послідовність обробки повних знімних протезів після полімеризації. 

86. Правила проведення корекції базису повних знімних пластинкових протезів. 

87. Перевірка оклюзійних контактів, пришліфовка штучних зубів. 

88. Технічне забезпечення для проведення оклюзійної корекції повних знімних протезів. 

89. Корекція меж повних знімних протезів. 

90. Шліфування та полірування повних знімних протезів. Засоби та інструментарій. 

91. Причини поломки повних знімних протезів. 

92. Методи полагодження знімних протезів. 

93. Класифікація захворювань слизової оболонки порожнини рота, які виникають під 

впливом знімних протезів за З.С. Василенко. 

94. Класифікація протезних стоматитів за Е.Г.Гавриловим. 

95. Етіологія, клініка та патогенез механічного впливу знімних протезів. 

96. Етіологія, клініка та патогенез хімічного впливу знімних протезів. 

97. Етіологія, клініка та патогенез термоізолюючого впливу знімних протезів. 

98. Етіологія, клініка та патогенез сенсибілізуючого впливу знімних протезів. 

99. Причини та клінічні прояви алергічної дії базису часткових знімних протезів. 

100. Причини та клінічні прояви токсико-хімічної дії базису часткових знімних 

протезів. 

101. Помилки під час обстеження пацієнтів при повній відсутності зубів та планування 

ортопедичного лікування. 



102. Помилки під час отримання відбитків (анатомічних, функціональних). 

103. Помилки під час визначення центрального співвідношення щелеп. 

104. Помилки під час перевірки конструкції повного знімного протеза. 

105. Помилки під час накладання повного знімного протеза. 

106. Тактика лікаря стоматолога-ортопеда при хронічних захворюваннях слизової 

оболонки. 

 

Модуль 4 «Щелепно-лицева ортопедія» 

1. Історія розвитку та становлення щелепно-лицевої ортопедії в системі 

стоматологічних наук. 

2. Роль щелепно-лицевої ортопедії в наданні медичної допомоги пацієнтам з 

дефектами та деформаціями щелеп та обличчя, що виникли після травм, операцій, 

та перенесених захворювань. 

3. Анатомо-фізіологічні особливості компонентів зубощелепної системи. 

4. Класифікація переломів щелеп за Ентіним, Лефором, Лукомським, Биніним. 

5. Механізм зміщення відломків при переломах верхньої та нижньої щелепи. 

6. Клінічне обстеження пацієнтів з переломами щелеп. 

7. Додаткові методи обстеження пацієнтів з переломами щелеп. 

8. Організація стоматологічної допомоги при надзвичайних станах. 

9. Основні принципи етапного лікування поранених. 

10. Обсяг ортопедичної допомоги. 

11. Загальна характеристика і конструкційні особливості щелепно-лицьових апаратів. 

12. Класифікація щелепно-лицьових апаратів. 

13. Особливості використання інтраоральних апаратів. 

14. Особливості використання інтра-екстраоральних апаратів. 

15. Особливості використання екстраоральних апаратів. 

16. Апарати з перервною та безперервною дією. 

17. Види транспортних шин. 

18. Лігатурне зв’язування зубів за Айві, Вільга, Гейкіним. 

19. Методика накладання транспортних щелепно-лицевих шин із табельних засобів. 

20. Види знімних шин. Показання до застосування знімних шин. Особливості 

конструювання знімних шин. 

21.  Вплив характеру і локалізації перелому, наявності зубів на відламках та їх стану, а 

також супутніх ускладнень на конструювання знімних шин. 

22. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення знімних шин за Вебером, Ванкевич, 

Ванкевич-Степанковим, Портом, Гунінгом-Портом, Лімбергом. 

23. Види гнутих дротяних шин. Показання до застосування. 

24. Методики виготовлення гнутих дротяних шин на верхню та нижню щелепи. 

25. Правила закріплення шин на щелепі. 

26. Необхідний інструментарій і матеріали для виготовлення шин. 

27. Міжщелепна фіксація при переломах нижньої щелепи з використанням гладких 

дротяних шин. 

28. Можливі помилки при шинуванні і засоби їх усунення. 

29. Критерії вибору апарату при зміщенні відломків. 

30. Лікування переломів щелеп зі зміщенням відломків у вертикальному напрямку. 

31. Лікування переломів щелеп зі зміщенням відломків у сагітальному напрямку. 

32. Лікування переломів щелеп зі зміщенням відломків у трансверзальному напрямку. 

33. Лікування переломів щелеп при наявності беззубих відломків. 

34. Організація спеціалізованої ортопедичної стоматологічної допомоги і лікування 

щелепно-лицевих поранених. 

35. Тимчасові та стаціонарні (лабораторні) шини. 



36. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення шини Вебера, Ванкевич, Лімберга, 

Гунінга-Порта. 

37. Формуючі апарати при пластиці м’яких тканин. 

38. Формуючі апарати при пластиці губи та підборіддя. 

39. Методи фіксації формуючих апаратів. 

40. Методики отримання відбитків та визначення центрального співвідношення при 

виготовленні формуючих апаратів. 

41. Фіксуючі апарати при остеопластиці. 

42. Вибір апарату для фіксації відламків нижньої щелепи при остеопластиці в 

залежності від клінічної ситуації. 

43. Іннервація і координація діяльності елементів зубощелепної системи. 

44. Визначення терміну “контрактура”. 

45. Класифікація контрактур. 

46. Профілактика та лікування рубцевих контрактур. 

47. Рефлекторні контрактури. Профілактика та лікування рефлекторних контрактур. 

48. Будова та принцип дії апарату Дарсісака та ложок за Лімбергом, що гойдаються. 

49. Причини неправильного зростання відломків. Патологічна анатомія при переломах, 

що неправильно зрослися. 

50. Показання до проведення хірургічних методів лікування переломів, що неправильно 

зрослися. 

51. Показання до проведення протетичних методів лікування переломів, що 

неправильно зрослися. 

52. Показання  до  проведення ортодонтичних та апаратурно-хірургічних методів 

лікування переломів, що неправильно зрослися. 

53. Принципи лікування переломів, що неправильно зрослися з повністю збереженими 

зубними рядами, частковою і повною втратою зубів. 

54. Загальні і місцеві причини утворення несправжнього суглобу, клініка, патологічна 

анатомія. 

55. Класифікації несправжніх суглобів нижньої щелепи (Й.М. Оксмана, 

В.Ю. Курляндського). 

56. Ортопедичні заходи лікування при несправжніх суглобах. 

57. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення протезів з шарнірами. 

58. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення розбірних протезів. 

59. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення протезів, що складаються. 

60. Профілактика посттравматичних та післяопераційних деформацій щелеп. 

61. Етіологія та патогенез мікростомії. 

62. Особливості отримання відбитків у хворих з мікростомією. 

63. Особливості визначення центральної оклюзії при мікростомії 

64. Вибір конструкції зубного протеза залежності від ступеню звуження ротової щілини. 

65. Техніка виготовлення протеза, що складається. 

66. Техніка виготовлення розбірного протеза. 

67. Система фіксації часткових знімних протезів при мікростомії. 

68. Вплив розміру ротової щілини на конструкцію зубного протеза. 

69. Неоперативне розширення ротової щілини. 

70. Виготовлення обтураторів при дефектах твердого піднебіння. 

71. Виготовлення обтураторів при дефектах м’якого піднебіння. 

72. Методи фіксації обтураторів. 

73. Несправжні суглоби, ортопедичні методи лікування. 

74. Методи лікування у разі контрактур щелеп різного ґенезу. 

75. Особливості надання ортопедичної допомоги хворим після резекції верхньої та 

нижньої щелепи 

76. Методи комплексного лікування хворих після резекції щелеп 



77. Особливості та методика отримання відбитків і виготовлення моделей обличчя 

78. Методи фіксації ектопротезів 

79. Ортопедичне лікування вроджених та набутих дефектів піднебіння, його значення, час 

проведення, ефективність. 

80. Методи лікування хворих з дефектами м'якого піднебіння 

81. Способи виготовлення обтураторів у разі дефектів піднебіння 

82. Роль і місце лікувальної гімнастики в реабілітації хворих з ураженнями щелепно- 

лицевої ділянки. 
 

16. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ ДО ПІДСУМКОВОГО 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 3 «Повне знімне протезування» 

1. Провести обстеження пацієнта. Встановити попередній та остаточний діагноз на 

підставі даних обстеження (клінічних і лабораторних). 

2. Запропонувати план ортопедичного лікування. 

3. Запропонувати план підготовки порожнини рота пацієнта до протезування. 

4.Сформувати за допомогою індивідуальної ложки клапанну зону. 

5. Отримати компресійний відбиток з верхньої та нижньої щелепи за допомогою 

індивідуальної ложки. 

6. Отримати декомпресійний відбиток з верхньої та нижньої щелепи за допомогою 

індивідуальної ложки. 

7. Отримати диференційний відбиток з верхньої та нижньої щелепи за допомогою 

індивідуальної ложки. 

8. Визначити центральне співвідношення щелеп за допомогою воскових прикусних 

шаблонів з оклюзійними валиками 

9. Визначити положення верхньої щелепи за допомогою лицьової дуги. 

10. Перенос моделей в артикулятор за допомогою лицьової дуги. 

11. Перевірка воскової композиції повного знімного протеза в порожнині рота. 

17. Накладання повних знімних протезів. 

18. Корекція повних знімних протезів. 

 
Модуль 4 «Щелепно-лицева ортопедія» 

1. Провести обстеження пацієнта. Встановити попередній та остаточний діагноз на 

підставі даних обстеження (клінічних і лабораторних). 

2. Запропонувати план ортопедичного лікування. 

3. Запропонувати план підготовки порожнини рота пацієнта до протезування. 

4. Планування конструкції щелепно-лицевих протезів та апаратів. 

5. Отримати анатомічний відбиток з нижньої та верхньої щелеп у паціентів з травмами 

щелепно-лицевої ділянки. 

6. Отримати анатомічний відбиток з нижньої та верхньої щелеп у паціентів з 

контрактурою. 

7. Отримати анатомічний відбиток з нижньої та верхньої щелеп у паціентів з 

мікростомією. 

8. Визначити та зафіксувати центральне співвідношення щелеп за допомогою 

оклюзійних валиків у паціентів з травмами щелепно-лицьової ділянки. 

9. Провести транспортну іммобілізацію хворого з переломами щелеп. 

10. Отримати маску обличчя. 

11. Накладати транспортні шини та проводити лігатурне зв’язування зубів 



17. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ 

 

Протягом вивчення дисципліни всі види діяльності студента підлягають контролю, 

як поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (під час контрольних заходів). 

Модульний контроль – це діагностика засвоєння студентом матеріалу модулю 

(залікового кредиту). Семестр закінчується підсумковим модульним контролем. 

Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення 

практичних занять і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, 

який вивчався на попередніх курсах, що проводиться методом фронтального усного 

опитування, або написання контрольних робіт, для чого використовуються питання для 

контрольних робіт. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних 

занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу та контроль оволодіння 

практичними навичками, які передбачені методичними розробками занять з відповідних 

тем. Перевірка знань студентівздійснюється за допомогою усного фронтального опитування, 

вирішування тестових завдань різного ступеня важкості, розв'язування типових та 

нетипових ситуаційних задач, а також під час перевірки правильності виконання 

лабораторно-дослідницьких завдань. 

Проміжний контроль знань студентів проводиться під час проведення підсумкових 

контрольних робіт під час останнього заняття змістовного модуля. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється на останньому практичному 

занятті після завершення модуля у формі підсумкового модульного контролю. У студентів 

з'ясовують знання теоретичного матеріалу (згідно переліку питань). Поряд з цим студенти 

виконують практичну роботу, що додається до білета та розв'язують ситуаційні завдання, 

що також враховується при оцінюванні їх знань. 

Поточне оцінювання навчальної діяльності студента на кожному практичному занятті 

здійснюється відповідно до конкретних цілей кожної теми. Оцінка поточної навчальної 

діяльності на практичному занятті складається з: 

1) Оцінки самостійної роботи студента (СРС) при підготовці до практичного заняття. 

Вона здійснюється шляхом перевірки письмового виконання завдань, викладених у 

Робочому зошиті, для підготовки до кожної теми Модуля 1. Питома вага оцінки за конспект 

із домашнім завданням становить 25% від загальної оцінки за заняття в балах. Якщо студент 

не виконав завдання для СРС і не надав конспект на перевірку викладачеві, то традиційна 

оцінка за заняття буде нижчою на 1 бал. 

2) Оцінки вихідного рівня знань студентів на підготовчому етапі заняття, який 

здійснюється шляхом вирішення 15 тестових завдань формату А (рівень І- 2) або оцінки 

відповідей на контрольні теоретичні запитання. 

Оцінка “5” виставляється за цей етап заняття, як що студент правильно відповів на 81-100% 

тестових завдань або дав правильні, повні відповіді на 3 контрольних запитання викладача. 

Оцінка “4” виставляється, коли студент правильно відповів на 66-71% тестових завдань або 

дав правильні, повні відповіді на 2 контрольних запитання викладача і одну неповну або 

неточну відповідь - на третє. 

Оцінка “3” виставляється, коли студент правильно відповів на 55-61% тестових завдань або 

дав правильну відповідь на одне контрольне запитання викладача і дві неповні або неточні 

відповіді - на два запитання. 

Оцінка “2” виставляється, коли студент правильно відповів менше, ніж на 55% тестових 

завдань, дав правильну відповідь тільки на одне або не відповів на жодне контрольне 

запитання викладача 

3) Оцінки оволодіння практичними навичками відповідно до професійних алгоритмів під 

час основного етапу практичного заняття. Проводиться під час опрацювання студентом 

практичної навички на фантомі або при письмовому викладенні алгоритму її виконання. 



Оцінка “5” виставляється за цей етап заняття, коли студент правильно, у відповідності до 

професійного алгоритму, виконав на фантомі або моделі щелеп стоматологічну 

маніпуляцію, передбачену метою практичного заняття. 

Оцінка “4” виставляється, коли студент знає послідовність дій відповідно до професійного 

алгоритму, з незначними помилками виконав на фантомі або моделі щелеп стоматологічну 

маніпуляцію, передбачену метою практичного заняття. 

Оцінка “3” виставляється, коли студент не в повному обсязі знає професійний алгоритм 

виконання тієї або іншої маніпуляції, Припускається помилок при виконані на фантомі або 

моделі щелеп стоматологічної маніпуляції, передбаченої метою практичного заняття. 

Оцінка “2” виставляється, коли студент не знає професійного алгоритму виконання 

стоматологічної маніпуляції, не може виконати на фантомі або моделі щелеп 

стоматологічну маніпуляцію, передбачену метою практичного заняття. 

4) Оцінки кінцевого рівня знань студентів на заключному етапі заняття, який 

здійснюється шляхом вирішення 15 тестових завдань формату А (рівень І) або оцінки 

відповідей на клінічні ситуаційні задачі. 

Оцінка “5” виставляється за цей етап заняття у разі, коли студент правильно відповів на 81- 

100 % тестових завдань, дав правильні, повні відповіді при розв’язанні клінічної 

ситуаційної задачі. 

Оцінка “4” виставляється, коли студент правильно відповів на 66-71% тестових завдань, 

При розв’язанні клінічної ситуаційної задачі припустився несуттєвих помилок або дав 

неповну відповідь на окреме запитання. 

Оцінка “3” виставляється, коли студент правильно відповів на 55-61% тестових завдань, 

при вирішенні клінічної ситуаційної задачі допускав помилки, давав неповні або неточні 

відповіді на запитання. 

Оцінка “2” виставляється, коли студент правильно відповів менше, ніж на 55% тестових 

завдань або не вирішив клінічної ситуаційної задачі. 

Кожен етап практичного зняття оцінюється окремо, після чого оцінки сумуються і 

виводиться середня оцінка за практичне заняття у звичайній (традиційній) 4-бальній 

системі, яка потім конвертується у бали відповідно до оцінювальної шкали для кожного 

модуля. 

Оцінювання індивідуальних завдань студента 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі 

загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

У програмі з дисципліни “Ортопедична стоматологія” передбачено 10 додаткових балів 

для оцінювання різних видів індивідуальної самостійної роботи студента для Модуля №3 

та для Модуля №4. 

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. 

Індивідуальна робота студентів 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність під 

час вивчення модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають 

оцінці «5», на кількість тем у модулі (остання тема – підсумковий модульний контроль не 

враховується) з додаванням балів за індивідуальне завдання студента, але не більше 120 

балів. 

Модуль 3. – (10*11)= 110+ 10 балів за індивідуальну роботу =120. 



Модуль 4. – (10*11)= 110+ 10 балів за індивідуальну роботу =120. 

Мінімальна кількість балів за модуль, яку повинен набрати студент при його 

вивченні для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом 

множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі. 

Модуль 3. – (10*6)= 60+ 10 бали за індивідуальну роботу = 70. 

Модуль 4. – (10*6)= 60+ 10 бали за індивідуальну роботу = 70. 
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 Конвертація у бали традиційних оцінок 
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індивідуального 

завдання 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

Модуль 3 

90/2,0 

2 
(№№ 1-2) 

10 11 8 6 0 10 10 10 0 70 

Модуль 4 

90/2,0 

2 
(№№ 1-3) 

10 11 8 6 0 10 10 10 0 70 

Максимальна кількість балів для студентів, яку може набрати студент при вивченні 

модуля, вираховується 120 = 10 х 11 + 10 (ІСРС) 

Мінімальна кількість балів для студентів, яку може набрати студент при вивченні 

модуля, вираховується шляхом укладання кількості балів, що відповідають оцінці 

«задовільно» на кожному занятті: 70=10 х 6+10 (ІСРС). 

 

Підсумковий модульний контроль (ПМК) 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та 

одержали на них позитивні оцінки («5», «4», «3»), виконали всі види робіт та при вивчені 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 балів). 

Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних 

занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного 

терміну. 

Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і 

включати контроль теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 50 балів. 

Оцінювання модуля та дисципліни 

Оцінка за модуль визначається як сума підсумкового балу за поточну навчальну 

діяльність та балу за підсумковий модульний контроль і відображається за 200-бальною 

шкалою. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з 

дисципліни. 

Регламент проведення підсумкового модульного контролю 

Контрольні заходи під час проведення ПМК з ортопедичної стоматології 

відбуваються в три етапи: 



1 етап - тестовий контроль знань* 

Студенти дають відповіді на стандартизовані тестові завдання (на паперових або 

електронних носіях), що включають 10 тестів (20 хвилин). Кожне завдання має тільки 

одну правильну відповідь з п’яти (формат А). 

*Студенти, що дали менше ніж 60% вірних відповідей на тестові завдання, не 

допускаються до складання теоретичної частини ПМК 

2 етап - письмове та усне опитування 

Кожному студенту пропонується три запитання з переліку контрольних питань до 

ПМК; обов’язково включаючи запитання з розділів: 

1. Функціональної анатомії або біомеханіки зубощелепного апарату 

2. Клінічних і лабораторних етапів ортопедичного лікування захворювань 

зубощелепного апарату 

3 етап - оцінювання практичних навичок 

Здійснюється відповідно до затвердженого алгоритму практичних навичок під час 

клінічного прийому пацієнтів, або в умовах що наближені до реальних - на фантомах, 

наочних посібниках, діагностичних моделях. Може бути проведено на останньому 

практичному занятті, що передує ПМК 
За кожен етап (виконання тестових завдань, усні відповіді та практичні навички) студенту 

виставляється окрема оцінка, яка конвертується в бали системи ЕСТS 

 

Схема нарахування та розподіл болів, які отримують студенти 

Нарахування балів за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни «ортопедична 

стоматологія» на 4 курсі 
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«5» 

 
 

«4» 

 
 

«3» 

 
 

«2» 

Модуль 3 2 10 11,0 8,0 6,0 0 10 10*11=110 

61/2,0        +10 =120/ 
        10*6,0=60 
        +10=70 

Модуль 4 3 10 11,0 8,0 6,0 0 10 10*11=110 

59/2,0        +10 =120/ 
        10*6,0=60 
        +10=70 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

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 студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 
набрати студент 

«2» 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 



Студенти, які навчаються на одному факультеті, курсі, за однією спеціальністю, на 

основі кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ЕСТS таким чином: 

Оцінка ЕСТS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«Е» Останні 10 % студентів 

Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться деканатами 

для студентів відповідного курсу та факультету, які навчаються за однією спеціальністю і 

успішно завершили вивчення дисципліни. 

Студенти, які одержали оцінки «FХ» та «F» («2») не вносяться до списку студентів, 

що ранжуються, навіть після перескладання модуля. Такі студенти після перескладання 

автоматично отримують бал «Е». 

Оцінки з дисципліни «FХ», «F» («2») виставляються студентам, яким не зараховано 

хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка «FХ» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. 

Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за 

затвердженим графіком (але не пізніше початку наступного семестру). Повторне складання 

підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів. 

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, 

але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені 

до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне 

вивчення модуля. 

За дозволом ректора студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом 

перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період 

навчання). 

Оцінка ЕСТS у традиційну чотирибальну шкалу НЕ конвертується, оскільки 

шкала ЕСТS та чотирибальна шкала є незалежними. 

 

19. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

19.1. Базова 

1. Рожко М.М., Неспрядько В.П., Михайленко Т.Н. та ін. Зубопротезна техніка. – К.: 

Книга-плюс, 2016. – 604 с. 

2. Стоматологія. Підручник. У 2 кн. – Кн. 1 /М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова 

та ін..; за ред. Проф. М.М. Рожка. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 872 с. 

3. Бєліков О.Б. Щелепно-лицева ортопедія. Ч.1. Щелепно-лицева травматологія: навч. 
посіб.- Полтава – «ДексіПринт», 2002. – 208с. 

4. Бєліков О.Б., Левандовський Р.А., Шуклін В.Д., Дворник В.М. та ін. Деякі аспекти 

клінічних і лабораторних етепів виготовлення повних знімних протезів при 

несприятливих умовах до протезування: за ред. проф. О.Б. Бєлікова : навчальний 

посібник - Чернівці - Полтава - Івано-Франківськ, 2012.-240с. 

5. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій / Фліс П.С., Власенко А.З., 

Бібік А.М., Іожиця К.Д. – К.: Медицина. 2010: 248 с. 

19.2. Допоміжна 

1. Алгоритми виконання практичних навичок з ортопедичної стоматології, 

невідкладних станів та вирішення клінічних ситуаційних завдань при підготовці до 

практично-орієнтованого іспиту зі спеціальності «Стоматологія»: навчально- 

методичний посібник / О. Б. Бєліков, О. С. Хухліна, Н. І. Бєлікова, Р. А. 

Левандовський. – 2017. – 276 с. із. змін. та доп. 



2. Гасюк П. А. Альманах з ортопедичної стоматології // П. А. Гасюк, Є. Я. Костенко, В. 

Р. Мачоган, С. О. Росоловська, А. Б. Воробець // Тернопіль: Богдан – 2015. – 352с. 

3. Гасюк П. А. Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій // П. А. 

Гасюк, Д. М. Король, С. О. Росоловська, Л. С. Коробейніков, В. Б. Радчук, Р. В. Козак 

// Тернопіль: ФОП Пархін Р. А. – 2016. – 140с. 

4. Король М. Д. Стоматологічне матеріалознавство / М. Д. Король, О. Д. Оджубейська, 

Д. М. Король, І. М. Ткаченко, В. М. Петрушанко, М. О. Рамусь, А. Д. Дорубець, Д. 

Д. Кіндій, Л. С. Коробейніков // Полтава: ФОП Мирон І. А. – 2018. – 176с. 

5. Фастовец Е.А. Полное съёмное протезирование: учеб-метод. Пособие для студентов 

4-х курсов высших мед.учебных заведений IVуровня аккредитации, обуч. по 

кредитно-модульной системе / Е.А. Фастовец, Н.А. Коваленко, Р.Ю. Матвеенко. – 

Днепропетровск: изд-во «Свидлер А.Л.», 2013.- 148 с. 

6. Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Незнанова Н.Ю., Фищев С.Б. Ортопедическая 

стоматология. Технология лечебных и профилактических аппаратов: Учебник для 

медицинских вузов / Под ред. проф. В.Н.Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2003. – 367 с. 

7. Із історії становлення стоиматологічної служби Збройних СИЛ України 

/В.В.Коваленко, А.М.Лихота, Камалов Р.Х. //Військова Медицина України.-2002.- 

№3.-С.80-88. 

8. Жулев Е.Н. Челюстно-лицевая ортопедическая стоматология Е.Н. Жулев, С.Д. 

Арутюнов, И.Ю. Лебеденко,- Медицинское информационное агентство.- 2008.- 

160с. 

9. Камалов Р.Х., Лихота А.М., Белінський В.Н. Стан та шляхи удосконалення 

стоматологічної допомоги в Збройних Силах України //Військова Медицина 

України.-2001.-№1.-С.41-43. 

10. Іщенко П.В., Кльомін В.А., Камалов Р.Х., Лихота А.М. Військова ортопедична 

стоматологія: ВСВ «Медицина», 2013. - 312 с. 

11.  Рожко М.М., Михайленко Т.М., Онищенко В.С. Довідник з ортопедичної 

стоматології. – К.: Книга плюс, 2004. – 286 с. 

12. Марков Б.П., Маркова Г.Б. Ортопедическое лечение пациентов при полном отсутствии 

зубов - под ред. проф. Т.И. Ибрагимова. Лекции по ортопедической стоматологии: 

учебное пособие - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 208 с. 

13. Краткое руководство по военной ортопедической стоматологии. Ищенко П.В., 

Клемин В.А., Камалов Р.Х.,-Медицинское информационное агентство.- 2011.- 192с. 

14. Окклюзия и клиническая практика / Под ред. И. Клиниберга, Р.Джагера. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2006. – 200 с. 

15. Хеннинг Вульфес. Современные технологии протезирования. – International school 

BEGO Germany, 2006. – 280 с. 

16.  Коротких Н.Г., Ходоровский М.А., Петров Б.В. Использование межчелюстной 

внутрикостной фиксации для иммобилизации челюстей после реконструкции 

гемимандибулярных дефектов //Рос. Стоматологический журнал, 2007.-№2.-С. 41- 

42. 
17. Варава Г.М., Стрелковський К.М. Техніка виготовлення щелепно-лицевих протезів. 

– К., 1992. 

18. Harrison James. Prothero. Prosthetic Dentistry // University of Michigan Library, − 2009. − 

376 pages. 

 
19.3. Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційна сторінка кафедри ортопедичної стоматології на сервері дистанційного 

навчання БДМУ http://moodle.bsmu.edu.ua/course/view.php?id=311 
2. Освітній портал Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України 

http://moodle.bsmu.edu.ua/course/view.php?id=311


http://www.dsma.dp.ua 

3. Освітній портал НМУ імені О.О. Богомольця http://eduport.nmu.edu.ua/ 

4. Перший Український стоматологічний сервер www.ukrdental.com 

5. Журнал «ДентАрт» www.dentart.org 

6. Інформаційний ресурс про стоматологію в Україні www.dent.org.ua 

7. MedWedi.ru – портал безкоштовної медичної літератури 

8. Dic.academic.ru – словники і енциклопедії 

9. Mediclab (medical information portal) 

10. http: www. Swissimplant.ru/glossary.php 

11. www.wikident.ru/index.php 

12. www.eurolab.ua/encyclopedia 

13. http://meduniver.com/ 

14. https://medical-diss.com.cutestat.com/ 

15. https://www.studmed.ru/skorikova-la-volkov-va-bazhenova-np-lapina-nv-erichev-iv- 

propedevtika-stomatologicheskih-zabolevaniy_e53d2c2f127.html 

16. http://www.booksmed.com/stomatologiya/2393-propedevtika 

17. http://dental-ss.org.ua/load/kniga_stomatologia/terapevticheskaja/8. 

18. http://www.stomatkniga.ru/index.php?start=48. 

19. http://stomatbook.blogspot.com/p/blog-page_14.html. 

20. http://www.mosdental.ru/Pages/Page28.1.html. 
 
 

20. УКЛАДАЧІ ДОВІДНИКА ДЛЯ СТУДЕНТА (СИЛАБУСУ) 

1. Бєліков Олександр Борисович – завідувач кафедри ортопедичної стоматології, 

доктор медичних наук, професор 

2. Бєлікова Наталія Іванівна – асистент, кандидат медичних наук 

3. Рощук Олександра Ігорівна – асистент, кандидат медичних наук 
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