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1. Загальна інформація про викладача 

 

Викладач: завідувач кафедри, к.мед.н., доцент Чертов Сергій Олександрович 

e-mail: s.chertov@ukr.net 

Кафедра: Пропедевтичної та хірургічної стоматології 

Адреса: вул. Сталеварів 36, гурт №3, Запорізький державний медичний університет 

 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни: «Імплантологія» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 56 годин / 4 кредита ЄКТС 

 

3 Семестр: 9 

 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

4.1 Призначення навчальної дисципліни  

- теоретична підготовка з питаннь імплантології; 

- опанування студентами традиційними та сучасними технологіями виготовлення зубних 

протезів з опорою на дентальні імплантати; 

- формування клінічного мислення у студента при проведенні ортопедичного лікування з 

використанням дентальних імплантатів; 

- оволодіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами 

фахової субординації у клініці дентальної імплантології. 

 

4.2 Мета вивчення навчальної дисципліни  

Основною метою курсу з імплантології є здобуття теоретичних знань з дентальної 

імплантації та оволодіння клініко-лабораторними етапами ортопедичного лікування на 

дентальних імплантатах: складання плану лікування хворого, визначення стану кісткової тканини 

щелеп та степеню атрофії альвеолярного відростку, обґрунтування типу стоматологічної 

імплантації, визначення плану гігієнічних маніпуляцій та спостереження за хворим після 

хірургічного та ортопедичного етапу імплантації. 

 

4.3 Завдання вивчення дисципліни  

Надати  студенту теоретичні основи з діагностики та планування дентальної імплантації, а 

також  привити навички виконання  лікувальних маніпуляцій, оформлення медичної 

документації. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: показання та  протипоказання до стоматологічної імплантації;  мати уявлення про 

основні методи діагностики при плануванні  імплантологічного втручання; хірургічні протоколи 

імплантації, 

вміти: використовувати клінічні та спеціальні методи  дослідження, проводити обстеження 

беззубих ділянок,  правильно обирати варіант імплантації та протезування. 

 

 

4.4 Зміст навчальної дисципліни  

Програма навчальної дисципліни складається з модуля 1: 

Модуль 1. Обстеження пацієнта та планування імплантації 

1 Стоматологічна імплантація - історія розвитку. Історія розвитку стоматологічної 

імплантації в Україні та Запорізькій області. Поняття «імплантат» і «дентальний імплантат». 

Питання етики і деонтології. Юридичні аспекти стоматологічної імплантації. Типи імплантацій, 
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загальна характеристика. Показання та протипоказання до проведення дентальної імплантації. 

Поняття «остеоінтеграції» і «фіброостеоінтеграціі». Якісна і кількісна оцінка кісткової тканини 

при проведенні імплантації. 

2 Типи дентальних імплантатів, класифікація. Матеріали для виготовлення дентальних 

імплантатів, вимоги до них, відповідність стандартам якості. Сучасні технологія виготовлення 

дентальних імплантатів. Різновиди систем імплантатів. Інструменти і обладнання для проведення 

імплантації. Передопераційне обстеження пацієнтів. Планування дентальної імплантації. 

Створення хірургічних шаблонів для імплантації. Особливості підготовки порожнини рота до 

оперативного втручання. Підготовка хворого до операції. Післяопераційне ведення пацієнтів. 

3 Ендооссальна імплантація. Типи ендооссальної імплантації. Показання і протипоказання. 

Техніка оперативного втручання в залежності від конструкції імплантатів. Сучасні тенденції в 

створенні внутрішньокісткових гвинтових імплантатів. Різновиди конструкцій 

внутрішньокісткових гвинтових імплантатів. Ускладнення при проведенні ендооссальної 

імплантації, їх профілактика. 

4 Архітектоніка щелепної кістки. Принципи адаптивного формування 

імплантаційного ложа під внутрішньокісткові гвинтові імплантати   в   залежності   від   

архітектоніки   кістки.  Відповідна  реакція кісткової тканини на введення імплантату і 

фунціональне навантаження. Регенерація і атрофія кісткової тканини. Підготовка 

імплантаційного ложа до проведення ендооссальної імплантації при атрофії альвеолярних 

відростків щелепних кісток. Аугментація кісткової тканини. Трансплантація кісткових блоків з 

внутрішньоротової і позаротової областей. Спрямована регенерація кісткової тканини. Поняття 

«остеоіндукціі» і «остеокондукціі». Субантральна аугментація. Огляд сучасних остеопластичних 

матеріалів. Методики розщеплення альвеолярного гребеня. Дистракція щелепної кістки. 

5 Субперіостальна імплантація. Види суперіостальної імплантації. Показання до 

проведення суперіостальної імплантації. Особливості планування, конструювання та 

виготовлення субпериостального імплантату. Підготовка пацієнта до проведення 

сбуперіостальної імплантації. Техніка оперативного втручання при проведенні субперіостальної 

імплантації. Ускладнення та їх профілактика. Прогнози функціонування субпериостального 

імплантату » 

6 Ендодонто-ендооссальна імплантація. Ендооссально - субперіостальна імплантація. 

Трансмандібулярна імплантація. Інсерт-імплантація. Базально-остеоінтегрірована імплантація. 

Показання. Особливості конструкцій імплантатів. Техніка оперативного втручання. Ускладнення, 

їх профілактика. 

 

 

 

4.5 План вивчення навчальної дисципліни  

№ 

тижня 

Назва теми Форми організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для 

самостійної роботи 

 

1 Стоматологічна імплантація - історія 

розвитку. Історія розвитку 

стоматологічної імплантації в Україні та 

Запорізькій області. Поняття «імплантат» 

і «дентальний імплантат». Питання етики 

і деонтології. Юридичні аспекти 

стоматологічної імплантації. Типи 

імплантацій, загальна характеристика. 

Показання та протипоказання до 

проведення дентальної імплантації. 

Поняття 

«остеоінтеграції» і 

ПЗ- 5 

СРС - 2 

Клінічний протокол 

цифрового планування 

дентальної імплантації 



«фіброостеоінтеграціі». Якісна і кількісна 

оцінка кісткової тканини при проведенні 

імплантації. 

2 Типи дентальних імплантатів, 

класифікація. Матеріали для 

виготовлення дентальних імплантатів, 

вимоги до них, відповідність стандартам 

якості. Сучасні технологія виготовлення 

дентальних імплантатів. Різновиди 

систем імплантатів. Інструменти і 

обладнання для проведення імплантації. 

Передопераційне обстеження пацієнтів. 

Планування дентальної імплантації. 

Створення хірургічних шаблонів для 

імплантації. Особливості підготовки 

порожнини рота до оперативного 

втручання. Підготовка хворого до 

операції. Післяопераційне ведення 

пацієнтів. 

ПЗ- 5 

СРС - 2 

Спосіб виготовлення 

хірургічних шаблонів 

для 

дентальної імплантації 

на медичних моделях 

3 Ендооссальна імплантація. Типи 

ендооссальної імплантації. Показання і 

протипоказання. Техніка оперативного 

втручання в залежності від конструкції 

імплантатів. Сучасні тенденції в 

створенні внутрішньокісткових 

гвинтових імплантатів. Різновиди 

конструкцій внутрішньокісткових 

гвинтових імплантатів. Ускладнення при 

проведенні ендооссальної імплантації, їх 

профілактика. 

ПЗ- 5 

СРС - 2 

Застосування 

суцільнометалевих 

накістковий 

напрямних шаблонів 

CAD / CAM-

виготовлення 

4 Архітектоніка щелепноїкістки. Принципи адаптивного 

формування імплантаційного ложа під 

внутрішньокісткові гвинтові імплантати   

в   залежності   від   архітектоніки   

кістки.  Відповідна реакція кісткової 

тканини на введення імплантату і 

фунціональне навантаження. Регенерація 

і атрофія кісткової тканини. Підготовка 

імплантаційного ложа до проведення 

ендооссальної імплантації при атрофії 

альвеолярних відростків щелепних 

кісток. Аугментація кісткової тканини. 

Трансплантація кісткових блоків з 

внутрішньоротової і позаротової 

областей. Спрямована регенерація 

кісткової тканини. Поняття 

«остеоіндукціі» і «остеокондукціі». 

Субантральна аугментація. Огляд 

сучасних остеопластичних матеріалів. 

Методики розщеплення альвеолярного 

гребеня. Дистракція щелепної кістки. 

ПЗ- 5 

СРС - 4 

Спеціальне 

пародонтологічне 

обстеження пацієнта 

перед проведенням 

операції –дентальної 

імплантації 

5 Субперіостальна імплантація. Види ПЗ- 5 Спеціальне 



суперіостальної імплантації. Показання 

до проведення суперіостальної 

імплантації. Особливості планування, 

конструювання та виготовлення 

субпериостального імплантату. 

Підготовка пацієнта до проведення 

сбуперіостальної імплантації. Техніка 

оперативного втручання при проведенні 

субперіостальної імплантації. 

Ускладнення та їх профілактика. 

Прогнози функціонування 

субпериостального імплантату » 

СРС - 2 внутрішньоротове 

імплантологічне 

обстеження пацієнта. 

6 Ендодонто-ендооссальна імплантація. 

Ендооссально - субперіостальна 

імплантація. Трансмандібулярна 

імплантація. Інсерт-імплантація. 

Базально-остеоінтегрірована імплантація. 

Показання. Особливості конструкцій 

імплантатів. Техніка оперативного 

втручання. Ускладнення, їх 

профілактика. 

ПЗ- 5 

СРС - 4 

Додаткові методи 

обстеження пацієнта 

перед проведенням 

операції дентальної 

імплантації 

 

 

 

 

5. Самостійна робота студента  

За модуль 1 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Кількість 

годин 

1. Клінічний протокол цифрового планування 

дентальної імплантації 

2 

2. Спосіб виготовлення хірургічних шаблонів для 

дентальної імплантації на медичних моделях 

2 

3. Застосування суцільнометалевих накістковий 

напрямних шаблонів CAD / CAM-виготовлення 

2 

4. Спеціальне пародонтологічне обстеження пацієнта 

перед проведенням операції –дентальної імплантації 

4 

5. Спеціальне внутрішньоротове імплантологічне обстеження 

пацієнта. 

2 

6. Додаткові методи обстеження пацієнта перед проведенням 

операції дентальної імплантації 

4 

 

 

 



6. Список основної та додаткової літератури 

6.1 Основна література  

1.  Основы дентальной имплантации. Бабов Е.Д., Шутурминский В.Г., Гончаренко Е.В., Гулюк 

С.А., Обуховский В.А. // Одесса. – 2010.– 112с. 

2. Історія розвитку імплантації в Україні. М. М.Угрин ГалДент, Львів.- 2007.- 

268с. 

3. Жусев А.И., Ремов А.И. Дентальная имплантация. // Москва. – 2004.- 224с. 

4. Жусев А.И., Ремов А.И. Дентальная имплантация. Критерии успеха. // Москва. – 2004. 

5. Заблоцький  Я.В. Імплантація в незнімному протезуванні. – Львів: ГалДент, 2006. – 156 с. 

6. Король Д.М. Субпериостальная имплантация. // Полтава. – 2008. – 56с. 

7. Король Д.М., Лейбук В.П., Чертов С.А. Методическое пособие по применению 

внутрикостных имплантатов системы Implife. // Запорожье. 2011. – 64с. 

8. Король Д.М. Ортопедичне лікування з використанням внутришньокісткових імплантатів // 

Полтава. – 2008. – 79 с. 

9. Линков Л.И. Без зубных протезов: Чудо зубных имплантатов. // Санкт- Петербург. - 1993.- 

285с. 

10. Мушеев И.У., Олесова В.Н., Фрамович О.З. Практическая дентальная имплантология. // 

«Парадиз». – 2000. – 266с. 

11. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология: Основы теории и  практики. – Минск: 2002. – 

368с. 

12. Протасова Н.В., Лясникова А.В. Внутрикостные стоматологические имплантаты. 

Конструкции, технологии, производство и применение в клинической практике. – Саратов: Изд-

во Саратовского технического университета. – 2002. 

13. Тимофеев А.А. Хирургические методы дентальной имплантации. // Киев.2007. – 128с 

14. Суров О.Н. Зубное протезирование на имплантатах. //Москва, 

Медицина. – 1993. – 208с. 

15. Филипп Вортингтон, Бриен Р. Ланг, Вильям Е. Лавелле. Остеоинтеграция в 

стоматологии. // «Квинтэссенция». - 1994. – 126с. 

 

 

6.2 Додаткова література  

1. Жусев А.І., Ремов А.Ю. Дентальна імплантація: Критерії успіху. - М., 2004. 

2. Альфаро Ф.Е. Кісткова пластика в стоматологічній імплантології. Опис методик та їх 

клінічне застосування /Пер. з англ. - М.: Квінтесенція (Азбука), 2006. 

3.Тимофєєв А.А. Хірургічні методи дентальної імплантації. - К.: ТОВ «Червона Рута-ТурсВ», 

2007. 

4.Хобкек Дж.А. Інструкція з дентальної імплантології, Уотсон Роджер М., Сізн Ллойд Дж.Дж.; 

Пер. з англ.; За заг. ред. М.З. Міргазізова. - М.: Вища школа, 2007. 

5. Будылина С.М., Дехтярева В.П. Физиология челюстно-лицевой области. – М.:Медицина, 

2000. – 325 с. 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання  

 7.1. Види контролю (поточний, рубіжний) проміжна атестація 

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (диференційований залік) 

7.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями. 

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або письмове 

експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань), оцінювання 



основного етапу практичного заняття (контроль професійних умінь під час прийому пацієнтів, 

вирішення типових ситуаційних задач), оцінювання кінцевого рівня знань (вирішення 

ситуаційних задач ІІІ рівня, інтерпретація результатів додаткових методів обстеження). 

Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестовий 

контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, усна співбесіда з 

викладачем та завідувачем кафедри. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів 

(200 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 120 балів, якщо поточні – «задовільно». Бали за 

поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі 

види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку після завершення 

вивчення модуля з дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної підготовки студента 

(виконання практичних навичок) та рівня теоретичних знань і вмінь їх використовувати в 

конкретних ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних завдань). 

До складання диференційованого заліку допускаються студенти, у яких відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не 

пройдений онлайн курс із СРС). Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних 

занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати 

академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які пропустили 

навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх відпрацювання приймається 

індивідуально деканом факультету. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, мали високу 

успішність протягом семестру та впевнено оволоділи практичними навичками залік 

виставляється автоматично без додаткового опитування. 

Успішність студентів при складанні диференційованого заліку оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та автоматично 

конвертується в електронному журналі в бали ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (60%) та 

оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна кількість балів, яку студент може набрати 

при вивченні модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів.  

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми модулю з 

дисципліни. 

 

 

8. Політика навчальної дисципліни  

Програма зорієнтована на поглиблене вивчення особливостей всіх етапів імплантологічної 

реабілітації пацієнтів. Велике значення для успішної реабілітації за допомогою дентальних 

імплантатів є процес остеоінтеграції та фіброостеоінтеграції, дотримання лікарем протоколу 

оперативного втручання та правильний підбір ортопедичної конструкції на завершальних стадіях 

лікування. Специфічність оперативного лікування при хірургічному етапі дентальної імплантації 

пов’язана не тільки з об’ємом оперативного втручання та анатомічною особливістю щелеп, а й 

спеціальною хірургічною корекцією м’яких тканин порожнини рота. 

 

 


