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1. Загальна інформація про викладача  
 

Викладач: асистент, Сапальов Сергій Олександрович 

e-mail: serega-ltd@i.ua 

Кафедра: Пропедевтичної та хірургічної стоматології 

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

університет 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни: «Пропедевтика ортопедичної стоматологія» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 120 годин / 4,5 кредитів ЄКТС 

 

3. Семестр: 3-4 
  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати 

дисципліні «Пропедевтика ортопедичної стоматології»): анатомія, 

клінічна анатомія, фізіологія, біохімія, патанатомія, патофізіологія, 

фармакологія 

 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими 

знання, здобуті при вивченні дисципліни «Ортопедична стоматологія»):  

ортопедична стоматологія стоматологія та щелепно-лицьова ортопедія 

5.Характеристика навчальної дісциплини 

5.1 Призначення навчальної дісциплини 
Пропедевтика ортопедичної стоматології – це навчальна дисципліна, що 

надає змогу вивчення навчальної дисципліни яка складається з загального 

курсу ортопедичної стоматології, також надає змогу студентам оволодіти 

знаннями функціональної анатомії зубощелепного апарату людини, 

основними методами клінічного і лабораторного обстеження хворих, 

основами матеріалознавства, які включають: відбиткові матеріали, 

пластмаси, сплави і т.д. також пропедевтика ортопедичної стоматології 

включає ознайомлення з основними методами незнімного та знімного 

протезування зубів та щелеп. 

 

 

                                                                                  5.3Мета та цілі курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Пропедевтика ортопедичної 

стоматології” є предклінічна підготовка студентів: формування у студентів 

базових знань топографічної та функціональної анатомії зубощелепної 



системи; лабораторної техніки виготовлення зубних протезів і різних 

ортопедичних апаратів, техніки протезування зубів на фантомах. 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Пропедевтика ортопедичної 

стоматології» є оволодіти основними стоматологічними маніпуляціями і 

методами дослідження ортопедичних хворих для постановки діагнозу і 

вибору правильного методу лікування;  формування відповідальності 

студента, як майбутнього фахівця за рівень своєї підготовки та її 

вдосконалення протягом навчання і професійної діяльності. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Пропедевтика 

ортопедичної стоматології» є : теоретична підготовка з питань 

ортопедичної стоматології; опанування  студентами  традиційними  та  

сучасними  технологіями виготовлення зубних протезів; формування 

клінічного мислення у студента при наданні стоматологічної 

ортопепедичної допомоги конкретному пацієнту. 

                                                                                          

 

                                                                                            5.4.Формат курсу 
Навчання організоване за розкладом у такій системі: лекції, практичні 

заняття та самостійна робота. Систематичне здійснення поточного та 

проміжного контролю знань дає змогу через систему зворотного зв’язку 

(від слухача до викладача) оперативно вносити до навчального процесу 

необхідні корективи. В організації навчального процесу особлива увага 

приділяється самостійній роботі студентів (41,66 %), практичним 

заняттям, спрямованим на відпрацювання вмінь на навичок, відвідування 

практичних занять та лекцій професорсько-викладацького складу кафедри. 

Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи складає 

1:0.7. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів:  

1. «Функціональна анатомія та методи дослідження» Змістовий   

модуль    1.    Морфологічна    та    функціональна    анатомія жувального 

апарату людини.  

Змістовий модуль 2. Клінічне матеріалознавство. 

2. «Клінічне матеріалознавство та технологічні процеси виготовлення 

зубних протезів», 

 Змістовий модуль 3 Клінічне матеріалознавство. Основні технологічні 

процеси виготовлення конструкцій зубних протезів. 

 

                                                                                             5.5 Результати 

навчання 

 

Знання: 
-теоретичної підготовки з питань ортопедичної стоматології;  



-студентами  традиційних  та  сучасних  технологій виготовлення 

зубних протезів;  

-основ клінічного мислення у студента при наданні стоматологічної 

ортопепедичної допомоги конкретному пацієнту. 

-організації робочого місця лікаря – ортопеда;  

-структури ортопедичного кабінету, відділення, зуботехнічної лабораторії;  

-основного стоматологічного обладнання та його призначення;  

-основного стоматологічного інструментарія, що застосовується на 

ортопедичному прийомі;  

-анатомічної будови зубощелепного апарату людини;  

-взаємозв’язку між характером прикусу та елементами суглобу;  

-біомеханіки рухів нижньої щелепи;  

-анатомо-топографічні особливості будови постійних зубів;  

-будови зубних рядів;  

-характеристик ортогнатичного прикусу, та патологічних типів прикусу;  

-артикуляції та оклюзії;  

-класифікації відбитків;  

-класифікації відбиткових матеріалів;  

-фізіко-хімічних властивостей відбиткових матеріалів; 

 -етапів отримання відбитків;  

-ускладнень, які можуть виникнути при отриманні відбитків;  

-класифікації матеріалів, що застосовуються в ортопедичній стоматології;  

-фізичних, хімічних та біологічних властивостей зуботехнічних 

матеріалів;  

-вимог до конструкційних матеріалів для протезів і апаратів;  

-показань до виготовлення знімних та незнімних конструкцій зубних 

протезів та апаратів; 

 

 

Уміння:  
-користуватись основним стоматологічними інструментами для 

ортопедичного прийому, згідно його призначенню;  

-обстежити ортопедичного хворого;  

-встановити діагноз ортопедичному хворому;  

-розраховувати жувальну ефективність; змоделювати анатомічну коронку 

та корінь зубів (різців, ікол, премолярів, молярів),  

-підібрати відбиткову ложку на верхню та нижню щелепу в залежності від 

відбиткової маси;  

-приготувати кристалізуючу відбиткову масу;  

-приготувати термопластичну відбиткову масу; приготувати альгінатну 

відбиткову масу;  

-приготувати силіконову відбиткову масу;  

-проводити оцінку якості виготовленого відбитка;  



-проводити загіпсовку моделей щелеп в оклюдатор та артикулятор;  

-моделювати проміжну частину мостоподібного протезу;  

-на моделях провести препарування зубів для виготовлення незнімних 

конструкцій протезів;  

-на фантомах змоделювати вкладку, шпеньковий зуб, проміжну частину 

мостоподібного протезу. 

 

Автономія і відповідальність:  
- виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати 

прийняття рішень у різних ситуаціях;  

- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

 

 

                                                                                     6.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 6 год. 

семінарські заняття / практичні 

/ лабораторні 

70 год. 

самостійна робота 50 год. 

 

 

 

                                                                                     7. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2008-2020 3,4 Пропедевтика 

ортопедичної 

стоматології 

2 нормативний (Н) 

 

 

 

8. Технічне й програмне забезпечення/обладнання  

Задля забезпечення умов для відпрацювання практичних навичок, а також 

у викладацькій роботі, навчання проходить на базі Стоматологічного 



тренінгового (фантомного) центру, який має все необхідне стоматологічне 

оснащення. 

 

9. Політики курсу 

Під час навчання студенти підвищать рівень знань та практичних навичок 

з пропедевтики ортопедичної стоматології з дотриманням етичних 

стандартів професії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Схема курсу 

 

 

Назви 

модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п 
ла

б. 

інд

. 

с. 

р. 
л п 

ла

б. 

інд

. 
с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Функціональна анатомія та методи дослідження. 

 

Змістовий   модуль    1.   Організація роботи ортопедичного кабінету. Устаткування клініки і 

лабораторії. Функціональна анатомія жувального апарату. Обстеження ортопедичних пацієнтів.  

 

Тема 1. 

Організаційні 

принципи 

роботи 

ортопедичног

о кабінету. 

Устаткування 

клініки та 

лабораторії. 

Ознайомленн

я з робочим 

місцем 

лікаря-

ортопеда та 

6 2 4 - - - - - - - - - 



зубного 

техніка. 

 

Тема 2.  

Функціональ

на анатомія 

жувального 

апарату,їх 

характеристи

ка. 

 

6 2 4 - - - - - - - - - 

Тема 3. Зуби, 

зубні ряди. 

Анатомія 

оклюзійної 

поверхні 

зубів. 

6 2 4 - - - - - - - - - 

Тема 4. 

Функціональ

на анатомія 

фронтальних 

та бічних 

груп зубів 

верхньої та 

нижньої 

щелеп. 

Воскове 

моделювання 

6 - 4 - - 2 - - - - - - 

Тема 5. 

Фізіологічні 

та патологічні 

види 

прикусів. Їх 

характеристи

ка та ознаки. 

 

6 - 4 - - 2 - - - - - - 

Тема 6. 

Артикуляція 

та оклюзія. 

Біомеханіка 

рухів нижньої 

щелепи. 

6 - 4 - - 2 - - - - - - 



Тема 7 

Послідовність 

обстеження 

ортопедичних 

хворих. 

Суб’єктивні 

та об’єктивні 

методи 

обстеження. 

Складові 

частини 

діагнозу. 

 

6 - 4 - - 2 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Клінічне матеріалознавство. 

Тема 8. 

Класифікація 

відбитків та 

відбиткових 

матеріалів. 

Кристалізуюч

і та 

термопластич

ні відбиткові 

матеріали. 

Фізико-

хімічні 

властивості, 

показання. 

Методики 

отримання 

відбитків 

 

6 2 4 - - 2 - - - - - - 

Тема  9. 

Силіконові та 

альгінатні 

відбиткові 

матеріали. 

Фізико-

хімічні 

властивості, 

показання до 

застосування. 

Методики 

6 - 4 - - 2 - - - - - - 



отримання 

відбитків. 

Отримання 

гіпсових 

моделей 

щелеп. 

Фіксація 

моделей в 

оклюдатор. 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

6  
4 

 
  2       

Усього годин 60  40   14       

Модуль  2. Клінічне матеріалознавство та технологічні процеси виготовлення зубних протезів 

Тема  10. 

Моделювальн

і матеріали. 

Віск, 

класифікація, 

характеристи

ка 

застосування 

в 

ортопедичній 

стоматології. 

Воскове 

моделювання 

зубів на 

гіпсових 

моделях.  

Пластмаси. 

Класифікація. 

Режими 

полімеризації 

пластмаса 

 

7 - 3 - - 4 - - - - - - 

Тема 11. 

Сплави 

металів, 

застосування 

в 

ортопедичній 

стоматології. 

7 - 3 - - 4 - - - - - - 



Класифікація 

та 

характеристи

ка сплавів 

металів. 

Технології 

литва металів 

 

Тема 12 

Керамічні 

маси та їх 

компоненти. 

Класифікація. 

Показання до 

застосування 

 

7 - 3 - - 4 - - - - - - 

Змістовий модуль 3Технологічні процеси виготовлення зубних протезів 

 

Тема  № 13.  

Вкладки. 

Класифікації. 

Показання до 

застосування. 

Штифтові 

зуби. 

Конструкції. 

Показання до 

застосування 

 

7 - 3 - - 4 - - - - - - 

Тема  № 14.  

Штучні 

коронки. 

Класифікації. 

Показання до 

застосування 

 

7 - 3 - - 4 - - - - - - 

Тема  № 15. 

Мостоподібні 

протези. 

Конструкції. 

Дефекти 

зубних рядів 

за 

7 - 3 - - 4 - - - - - - 



Бетельманом 

та Кенеді. 

Показання до 

застосування 

мостоподібни

х протезів 

 

Тема  № 16.  

Знімні зубні 

протези. 

Конструкції. 

Групи 

дефектів 

зубних рядів. 

Показання до 

застосування 

різних видів 

знімних 

протезів 

 

9 - 3 - - 6 - - - - - - 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

9 - 3 - - 6 - - - - - - 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 60 - 24 - -  36 - - - - - - 

 

 

 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Шилова Г.Б., Почтарьов А.О., Король М.Д. «Практикум з 

ортопедичної стоматології», Полтава, 1995 

2. Трезубова   В.Н.,   Щербаков   А.С,   Мишинев   Л.М.   

«Ортопедическая стоматология». 

 

Допоміжна: 

1. М.Д. Король. «Профілактика зубощелепних аномалій». Вінниця: 

Нова книга, 2005.- 272с.: Іл. 

2. М.Д. Король, М.О. Рамусь. «Клінічні та лабораторні особливості ви-

готовлення металокерамічних зубних протезів». Вінниця: Нова книга, 

2006.-160с. 

3.  М.Д. Король, О.Д. Оджубейська. «Цементи для фікації незміних 

протезів». Вінниця: Нова книга, 2006.-96с. 



4.   «Посібник з телерентгенографіїї» під редакцією проф.. Фліса П.С. 

Львів, 2000. 

5.  К.М. Стрелковський А.З. Власенко, И.С. Філіпчик під ред.. проф.,             

Фліса П.С. «Зуботехнічне матеріалознавство», Київ, «Здоров’я», 2004. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Бібліотека медичного університету. 

2. Методичні розробки до практичних занять для студентів. 

3. Методичні вказівки для самостійної аудиторної та поза аудиторної 

роботи з навчальної дисципліни «Пропедевтика ортопедичної 

стоматології». 

4. База тестових завдань для підготовки  до змістових модулів; Модулю – 

1. 

  5. Мережа Інтернет. 

 

 

 

 

 

 

10. Система оцінювання та вимоги 

 

При оцінюванні успішності студентів застосовується Інструкція з 

методики оцінювання успішності студентів, яку розглянуто і 

затверджено на спільному засіданні Вчених Рад медичних та міжнародних 

факультетів 28.04.2012 р. протокол №8. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у 

балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та 

практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

навчальної дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність – 120 балів. Підсумковий модульний контроль здійснюється 

по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному 

занятті з модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути 

стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної 

підготовки. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється 

єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої 

та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – 

«відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 



максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не 

більше 10). 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної 

оцінки за традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості 

занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

методичною розробкою для запланованої теми. 

Остаточна конвертація середньої арифметичної кількості балів 

проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно 

наступної таблиці: 

 

Середня арифметична 

оцінка за 

п’ятибальною шкалою 

 

Бали ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за 

п’ятибальною шкалою 

 

Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

 

Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної 

інформації про зміст і характер досягнення студентів у навчальному 



процесі, а також про успішність викладання. Перевірка може 

здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. Об’єктом 

оцінювання можуть виступати: результати написання тестових, 

ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих завдань; 

реферативні доповіді, участь у дискусії тощо. 

 

Залік здійснюється по завершенні вивчення всіх тем семестру на 

останньому практичному занятті в семестрі. До підсумкового модульного 

контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені 

навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.    

До складання модулю допускаються студенти, які набрали не менше, 

як 70 балів (мінімальна кількість балів) за поточну навчальну діяльність 

по вивченню Модулю №1. 

ПМК Модулю № 1 дисципліни “Пропедевтика дитячої терапевтичної 

стоматології” складається з двох частин: теоретичної і практичної. 

1.Теоретична частина ПМК приймається у вигляді: 

- письмового вирішення 30-ти стандартизованих тестових завдань 

формату А, що охоплюють всі розділи дисципліни “Пропедевтика дитячої 

терапевтичної стоматології”, які входять до Модулю №1. Кожне тестове 

завдання має тільки одну правильну відповідь. Термін письмової роботи – 

30 хвилин; 

- письмової відповіді на 2 питання з “Переліку питань” до ПМК 

Модулю №1 з дисципліни “Пропедевтика дитячої терапевтичної 

стоматології” (термін письмової роботи - 10 хвилин) та усної співбесіди з 

екзаменатором (20 хвилин).  

2. Практична частина ПМК полягає у демонстрації студентом однієї 

практичної навички з “Переліку практичних навичок” для ПМК Модулю 

№1 з дисципліни ”Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” на 

фантомі. Термін  проведення практичної частини ПМК становить 20  

хвилин. 
3.Підведення підсумків та оголошення результатів, оформлення 

документації – 10 хвилин. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні 

заліку, становить 80 балів. 

Залік вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 

балів.  

 

10. Методичне забезпечення       

1. Учбово-методичні матеріали: 
- Робоча программа з дисципліни «Пропедевтика дитячої 

терапевтичної     стоматології». 



- Календарно-тематичні плани лекцій та практичних занять на 

осінній та весняний семестри. 

- Тези та конспекти лекцій. 

- Методичні розробки лекцій з пропедевтики дитячої 

терапевтичної стоматології. 

- Методичні розробки практичних занять з пропедевтики дитячої 

терапевтичної стоматології для студентів та викладачів. 

- Методичні вказівки для самостійної аудиторної та поза 

аудиторної роботи з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології. 

- Створено перелік практичних навичок, котрі повинні опанувати 

студенти на практичних заняттях. 

- Під час практичних занять студенти відвідують фантомний клас, де 

знайомляться зі стоматологічним обладнанням та мають можливість 

відпрацювати практичні навички, якими повинен володіти студент 2 

курсу. 

2. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання: 
- навчальна кімната для проведення практичних занять; 

- комп’ютерний клас на 9 місць, що дозволяє проводити кожне 

практичне заняття тестовий контроль початкового рівня знань студентів; 

змістовні та підсумкови модульні тестування; 

- Ноутбук                  1 шт. 

- Плазма         2 шт. 

- Бормашина БМС 21          1 

шт. 

- Фотополімеризаційна лампа       1 шт. 

- Ендонаконечник         1шт. 

- Апекслокатор         1 

шт. 

- Компакт-диски         4 шт. 

- Наконечник угловий        1 шт. 

- Бори           40 шт. 

- Ендодонтичний інструментарій  

- Пломбувальний матеріал для кореневих каналів та відновлення зуба  

- Матеріал для обробки кореневих каналів 

- Фантоми зубів        180 шт. 

- Лотки з стоматологічним інструментарієм     12 

шт. 

- Набори для кінцевої обробки пломб       2 

шт. 


