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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма передбачає підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів за 

очно-заочною формою і розрахована на 4 тижні (144 години).
Теоретична частина складається з 56 годин, практична -  48 годин, 

самостійна робота - 40 годин.
Програма передбачає вивчення наступних розділів:

■ стоматологія ортопедична;
■ невідкладна медична допомога;
■ інфектологія;
■ військово-медична підготовка;
■ основи медичної інформатики.

Розглядаються актуальні питання стоматологічних захворювань, 
проводиться ознайомлення з новими методами діагностики, лікування та 
профілактики.

Основну увагу при вдосконаленні медсестер стоматологічних кабінетів 
потрібно приділяти особливостям догляду за хворими з конкретною 
патологією. Під час проведення теоретичних, практичних занять 
рекомендовано широко використовувати активні методи навчання: проблемний 
метод, ситуаційні задачі, метод “круглого столу” та “снігової лавини”, ділові 
ігри.

По завершенні навчання складається екзамен у формі тестового 
контролю.

Навчання здійснюється за очно-заочною формою, яка складається з двох 
частин: очна форма проводиться на базі навчального закладу з повним відривом 
від виробництва, включаючи лекції та практичні заняття; форма заочного 
навчання передбачає самостійне вивчення наукової фахової літератури та 
нормативно-правової документації, виконання контрольних завдань і 
реферативних робіт слухачами курсів без відриву від виробництва.

Метою циклу “Медичних сестер стоматологічних кабінетів” є:

-  задоволення потреб медичної сестри в особистісному та професійному 
зростанні, а також забезпечення потреб регіону в кваліфікованих кадрах 
високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і 
відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати в практику 
новітні технології, сприяти подальшому реформуванню медичної галузі;

-  удосконалення підготовки фахівців, які володіють значним обсягом 
теоретичних знань та практичних навичок у внутрішній медицині, 
долікарській медичній допомозі, знають методи і форми роботи 
медсестри стоматологічного кабінету;

-  одержання відомостей про основні принципи організації системи охорони 
здоров’я, нормативні акти та накази Міністерства охорони здоров’я 
України, нові методи діагностики та лікування основних захворювань,



екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, України. 
Основними завданнями є:

-  оновлення та поглиблення знань у галузі медсестринства у стоматології 
на основі сучасних досягнень медичної науки;

-  аналіз робочої документації медичної сестри терапевтичного відділення;
-  ознайомлення з основними напрямками реформи охорони здоров’я.

В результаті проходження курсів удосконалення слухач повинен знати:

-  чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що 
регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;

- анатомію, фізіологію та біомеханіку жувального апарата;
-  матеріалознавство в ортопедичній стоматології;
-  техніку виготовлення знімних протезів;
-  техніку виготовлення незнімних протезів;
-  особливості основних етапів виготовлення бюгельних протезів;
-  техніку виготовлення щелепно-лицьових конструкцій;
-  техніку виготовлення ортопедичних ортодонтичних конструкцій у 

дитячому віці;
-  засоби індивідуального захисту від гострих вірусних захворювань та 

особливо небезпечних інфекцій;
-  санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в стоматологічному кабінеті
-  правила асептики і антисептики;
-  правила безпеки під час роботи зі стоматологічним обладнанням;
-  правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за 

фахом.

Вміти:

-  брати участь у лікувально-діагностичному процесі. Виконувати 
призначення лікаря-стоматолога;

-  асистувати лікарю під час проведення стоматологічних процедур;
-  володіти технікою виготовлення знімних протезів;
-  володіти технікою виготовлення незнімних протезів;
-  особливостями основних етапів виготовлення бюгельних протезів;
-  володіти технікою виготовлення щелепно-лицьових конструкцій;
-  володіти технікою виготовлення ортопедичних ортодонтичних 

конструкцій у дитячому віці;
-  володіти прийомами реанімації;
-  надавати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, 

колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному 
шоці, опіках, відмороженнях, алергічних станах;



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 
/^навчальної роботи 
£ ____ І.А. МИРОНЧУК

” ^сР 20//Р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ЦИКЛУ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗУБНИХ ТЕХНІКІВ

№
п/п

Назва навчальної 
дисципліни

Загальна
кількість

Лекції Практ.
робота

Самост.
робота

1. Стоматологія
ортопедична

106 56 20 30

2. Невідкладна медична 
допомога 16 8 4 4

3. Інфектологія 8 4 2 2
4. Основи медичної 

інформатики
6 - 4 2

5. Військово-медична
підготовка

8 2 4 2

Всього годин 144 56 48 40



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

навчальної роботи
І.А. МИРОНЧУК 

____20^/ р.

Стоматологія ортопедична

№
з/п Назва дисципліни, тема Всьог 

о год. Лекції Практичні
заняття

Самостійна
робота

1 2 3 4 5 6
1. Анатомія, фізіологія та 

біомеханіка жувального 
апарату

14 8 4 2

1.1 Череп та його відділи. 
Кістки мозкового і 
лицьового відділів. Верхня 
щелепа. Нижня щелепа. 
Скронево-
нижньощелепний суглоб. 
Піднебінна кістка.

2

1.2 Будова і функції 
порожнини рота.Види 
слизової оболонки 
порожнини рота, зони, що 
важливі для протезування.

2 2

1.3 Будова, функції, 
іннервація зубів різних 
груп.Терміни 
прорізування зубів. Зубна 
формула.

2 2

1.4 Артикуляція, оклюзія. 
Прикус, види прикусів. 
Біомеханіка жувального 
апарату.

2 2

2. Матеріалознавство в
ортопедичній
стоматології

12 8 4

2.1

Організація ЗТ 
виробництва.
Класифікація та основні 
властивості зуботехнічних 
матеріалів.

4

2.2 Метали і сплави, що 
використовуються в 
стоматологічній практиці,

2



властивості, будова. Види 
сплавів. Застосування.

2.3 Керамічні та ситалові 
маси, які застосовуються в 
стоматоло
гічній практиці.
Сучасні композиційні 
матеріали для 
виготовлення
ортопедичних конструкцій 
(хімічного та світлового 
твердіння), їх 
характеристика.

2 4

3. Техніка виготовлення 
знімних протезів

22 10 2 10

3.1 Покази та протипокази до 
виготовлення знімних 
пластинкових протезів. 
Позитивні та негативні 
властивості знімних 
протезів.
Межі часткових і повних 
знімних пластинкових 
протезів на в/щ, н/щ. 
Механізм фіксації 
часткових і повних 
знімних протезів.

4 6

3.2 Покази до виготовлення 
протезів з двошаровим 
базисом. Виготовлення 
знімних протезів 3 
еластичною підкладкою.

2 2 2

3.3 Визначення центрального 
співвідношення щелеп при 
виготовленні часткових та 
повних знімних протезів.

4 2

4. Техніка виготовлення 
незнімних протезів

20 10 2 8

4.1 Покази та протипокази до 
виготовлення незнімних 
конструкцій. Переваги та 
недоліки незнімних 
протезів.

2 2



4.2 Литво. Види литва. 
Усадка, засоби її 
компенсації. Етапи литва.

2 2 2

4.3 Суцільнолиті 
металопластмасо- 
ві конструкції: покази до 

застосування, переваги їх 
та недоліки, етапи 
виготовлення. 
Суцільнолиті 
металокерамічні 
конструкції: покази до 
застосування, переваги їх 
та недоліки, етапи 
виготовлення

6 4

5. Техніка виготовлення 
бюгельних протезів

22 10 6 6

5.1 Вступ. Види і
конструктивні особливості 
бюгельних протезів. 
Раціональний вибір 
конструкції в залежності 
від дефекту, стану 
опорних тканин зубів. 
Порівняльна 
характеристика 
бюгельних, мостоподібних 
і пластинкових протезів. 
Покази і протипокази до 
виготовлення дугових 
протезів. Необхідні 
апарати, нструменти, 
матеріали для 
виготовлення бюгельних 
протезів. Питання 
охорони праці.

2 2 2

5.2 Лабораторні етапи 
виготовлення бюгельного 
протеза. Виготовлення 
робочої і допоміжної 
моделей. Вимоги до неї. 
Техніка виготовлення, 
матеріали. 
Паралелометрія, її 
значення для фіксації і

4 2 2



стабілізації протеза. 
Визначення шляхів 
введення
і виведення протезу. 
Конструювання 
фіксуючих елементів. 
Розподіл жувального 
тиску. Поняття 
“піднутрення”.

/

5.3 Вимоги до опорних зубів. 
Планування і 
розкреслення моделі, 
розміщення кламерів на 
коронковій частині зубів. 
Види кламерів(система 
Нея, Аккера, Роуча, 
кламери оберненої дії, 
кругові). Гнуті кламери та 
їх використання при 
фіксації протеза. Способи 
розподілу жувального 
тиску і функціонального 
навантаження, типи 
з’єднань.
Сучасні технологічні 
властивості виготовлення 
протезів при пародонтозі, 
патологічній стертості 
зубів. Особливості 
виготовлення.

-

4 2 2

6. Захворювання зубів і 
порожнини рота га 
організація 
стоматологічної 
допомоги населенню

16 10 6

6.1 Захворювання твердих 
тканин зубів некаріозного 
походження. Карієс зубів. 
Причини виникнення, 
прояви, лікування, 
профілактика.

2 2

6.2 Захворювання пульпи та 
періодонту. Методи 
лікування.

2 2

6.3 Хвороби пародонта. - 2 2 -



Запальні процеси
щелепно-лицьової
ділянки.

6.4 Травми і пухлини
щелепно-лицьової
ділянки.
Онконастороженість.

2

6.5 Гігієна порожнини рота, 
засоби гігієни. Організація 
стоматологічної допомоги 
населенню.

2

Всього 106 56 20 ЗО

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів 
професійної та практичної підготовки зуботехнічного профілю

Протокол від “ЗО” у: / е 2 0 // ' р. № /  

Голова циклової комісії Потикевич В.Я



1. Анатомія, фізіологія та біомеханіка жувального апарата.
Теорія

1.1 Череп та його відділи. Кістки мозкового і лицьового відділів. Верхня
щелепа. Нижня щелепа. Скронево-нижньощелепний суглоб. Піднебінна 
кістка.

Теорія
Відділи черепа, кістки мозкового та лицьового черепа. Будова кісток черепа. 
Лобова, тім’яні, потилична, клиновидна, решітчаста, скроневі кістки. Види 
швів. Верхня щелепа, нижня щелепа. Будова скронево-нижньощелепного 
суглоба. Піднебінна кістка, її пластинки.

1.2 Будова і функції порожнини рота. Види слизової оболонки порожнини 
рота, зони, що важливі для протезування.

Теорія
Відділи порожнини рота - присінок , власне порожнина рота, їх анатомічна 
будова. Функції ротової порожнини. Поняття нерухомої, активно -  рухомої, 
пасивно -  рухомої слизової, нейтральна зона слизової порожнини рота. 
Клапанна зона.

1.3 Будова, функції,іннервація зубів різних груп. Терміни прорізування зубів. 
Зубна формула.

Теорія
Анатомічна та гістологічна будова зубів, їх групи і функції, іннервація. Поняття 
про анатомічну, клінічну шийки зуба, екватор. Терміни прорізування 
тимчасових та постійних зубів. Запис зубної формули.

Практика
Вивчення будови та функції різців, ікол, премолярів, молярів. Визначення 
термінів прорізування тимчасових і постійних зубів. Запис зубних формул 
молочного і постійного прикусу.

1.4 Артикуляція, оклюзія. Прикус, види прикусів. Біомеханіка жувального 
апарата.

Теорія
Поняття артикуляції, оклюзії. Види оклюзії. Прикус, характеристика 
фізіологічних та патологічних видів прикусу. Ознаки ортогнатичного змикання 
зубів. Висота прикусу, причини її зниження. Аномалії прикусу. Біомеханіка 
жувального апарата, рухи нижньої щелепи, жувальний цикл.

Практика
Вивчення особливостей змикання зубних рядів при фізіологічних і 
патологічних видах прикусів. Визначення ознак центральної, передньої і 
бокової оклюзії. Графічний запис жувального циклу.

2. Матеріалознавство в ортопедичній стоматології.
2.1 Організація ЗТ виробництва.
Класифікація та основні властивості зуботехнічних матеріалів.

Теорія



Засоби індивідуального та колективного захисту від джерел шкідливої дії 
на організм. Техніка безпеки під час роботи в спеціальних приміщеннях з 
хімічно активними, легкозаймистими, вибухонебезпечними речовинами 
(паяльна, ливарна, полімеризаційна, полірувальна лабораторії). Правила 
використання та зберігання матеріалів, які можуть бути джерелом шкідливої дії 
на організм (кислоти, луги, ефіри, бензин, розплавлені та гарячі сплави тощо). 
Правила антисептичного оброблення протезів і відбитків. Класифікація 
матеріалів, які використовуються в стоматологічній практиці. Організація 
забезпечення зуботехнічної лабораторії матеріалами, інструментарієм та 
контроль їх використання. Поняття про основні та допоміжні матеріали. 
Вимоги до основних і допоміжних матеріалів. Основні властивості матеріалів: 
фізичні (щільність, температура плавлення, кипіння, тепло- та 
електропровідність, теплове розширення, температура кристалізації), механічні 
(твердість, міцність, пружність, пластичність, в ’язкість, втомлюваність), 
основні методи визначення механічних властивостей; хімічні (електрохімічні 
показники, які характеризують активність матеріалів у середовищі порожнини 
рота, рН слини, гальванічний ефект, полімеризація, поліконденсація, реакція 
відновлення, реакція окислення, корозія); технологічні (кування, вальцювання, 
ливарні властивості: текучість, опаюваність, поняття про наклеп та усадку), 
біологічні (інертність щодо біологічних процесів, які мають місце в органах і 
тканинах організму людини).

2.2 Метали і сплави, що використовуються в стоматологічній практиці, 
властивості, будова. Види сплавів. Застосування.

Теорія
Алотропні перетворення в металах та сплавах. Поняття про текучість 

металів, гальванічні явища між різними металами в порожнині рота .
Благородні метали та їх сплави. Фізичні, хімічні і механічні властивості 
благородних металів. Застосування цих металів для виготовлення зубних 
протезів. Неблагородні метали та їх сплави. Основні методи обробки сплавів 
(тиск, лиття, вальцювання, термічна обробка, шліфування, електрохімічне 
полірування).
З’єднання сплавів металів, зокрема за допомогою припою. Зміни структури і 
властивостей сплавів після їх механічної та термічної обробки. Припої для 
золотих, срібно-паладієвих сплавів і нержавіючої сталі. Склад, фізичні, хімічні 
та механічні властивості.. Сучасні сплави для металокераміки. Сучасні 
кобальто-хромові сплави для виготовлення бюгельних протезів і 
металокераміки. Титан і його сплави, використання в ортопедичній 
стоматології.

2.3 Керамічні та ситалові маси, які застосовуються в стоматологічній практиці. 
Сучасні композиційні матеріали для виготовлення ортопедичних конструкцій 
(хімічного та світлового твердіння), їх характеристика.

Теорія



Компоненти стоматологічних фарфорових мас, шихта і фрита. Значення і 
характеристика цих компонентів. Основні принципи роботи з керамічними 
масами, які використовуються для виготовлення зубних протезів. Керамічні 
маси для облицювання безметалевих каркасів. Литтєва кераміка, пресована 
кераміка, цирконові заготовки та їх використання.Ситали.
Пластмаси на основі фотополімерів. Механізм з ’єднання пластмасових зубів із 
пластмасовим і металевим базисом зубних протезів. Технологія використання 
сучасних полімерних матеріалів для виготовлення різноманітних ортопедичних 
конструкцій. Відомості про керомери й ортомери.

3. Техніка виготовлення знімних протезів.

3.1 Покази та протипокази до виготовлення знімних пластинкових протезів. 
Позитивні та негативні властивості знімних протезів.
Межі часткових і повних знімних пластинкових протезів на в/щ, н/щ. Механізм 
фіксації часткових і повних знімних протезів.

Теорія
Класифікація дефектів зубних рядів за Кеннеді, Гавріловим; беззубих щелеп за 

Келлером і Шредером. їх практичне значення.
Показання і протипоказання до виготовлення знімних пластинкових протезів 
Підготовка порожнини рота до протезування. Анатомічні утворення на верхній 
і нижній щелепах, відносно яких визначають межі протезів при часткових та 
повних дефектах зубних рядів.
Зубні протези, їх види. Особливості конструкції знімних пластинкових 
протезів.
Основні частини знімних пластинкових протезів, їх призначення, вимоги до 
них.
Переваги та недоліки знімних пластинкових протезів.
Клінічні і лабораторні етапи виготовлення знімних пластинкових протезів при 
часткових і повних дефектах зубних рядів, їх послідовність.Фіксація, 
стабілізація, рівновага ЗПП у порожнині рота.

3.2 Покази до виготовлення протезів з двошаровим базисом. Виготовлення 
знімних протезів з еластичною підкладкою.

Теорія
Показання й техніка виготовлення протезів з еластичною підкладкою 
(двошаровий базис). Переваги та недоліки протезів з двошаровим базисом. 
Властивості еластичних пластмас. Особливості приготування і формування 
жорсткої та еластичної пластмас, полімеризація та обробка протезів з 
двошаровим базисом.



Практика
Вивчення показів до виготовлення протезів з еластичною підкладкою, основних 
властивостей еластичних пластмас, технології приготування, формування та 
обробки жорсткої базисної та еластичної пластмас.

3.3 Визначення центрального співвідношення щелеп при виготовленні 
часткових та повних знімних протезів.

Теорія
Визначення центральної оклюзії при протезуванні щелеп з частковим дефектом 
зубного ряду та центрального співвідношення щелеп при повній втраті зубів, 
методи, етапи. Фіксація моделей щелеп у положенні центральної оклюзії. 
Апарати, що відтворюють рухи нижньої щелепи (оклюдатори, артикулятори). 
Правила гіпсування моделей щелеп у положенні центральної оклюзії в 
оклюдаторі.

4. Техніка виготовлення незнімних протезів

4.1 Покази та протипокази до виготовлення незнімних конструкцій. Переваги та 
недоліки незнімних протезів.

Теорія
Показання та протипоказання до застосування незнімних протезів залежно від 
розміру і топографії дефектів, стану твердих і опорних тканин зубів. Матеріали, 
які використовуються для виготовлення незнімних протезів, їх фізико- 
механічні та біологічні властивості. Позитивні та негативні властивості 
незнімних конструкцій.

4.2 Литво. Види литва. Усадка, засоби її компенсації. Етапи литва.
Теорія

Литі металеві коронки. Техніка їх виготовлення. Вимоги до них. Показання до 
застосування, їх переваги та недоліки. Препарування зубів під литі коронки, 
вимоги до кукси зуба. Способи виготовлення литих коронок (на вогнетривких 
моделях, не знімаючи з моделі). Техніка виготовлення розбірної та 
комбінованих моделей. Лиття. Переваги індивідуального лиття. Способи 
розплавлення металів, плавильні апарати. Етапи лиття і особливості лиття з 
металів та їх сплавів. Зміни в структурі сплавів під час плавлення і твердіння. 
Усадка, засоби її компенсації.

Практика
Вивчення процесу лиття. Переваги індивідуального лиття. Способи 
розплавлення металів, плавильні апарати.



Знати етапи лиття і особливості лиття з металів та їх сплавів, зміни в структурі 
сплавів під час плавлення і твердіння. Усадка, методи її компенсації.

4.3 Суцільнолиті металопластмасові конструкції: покази до застосування, 
переваги їх та недоліки, етапи виготовлення.
Суцільнолиті металокерамічні конструкції: покази до застосування, переваги їх 
та недоліки, етапи виготовлення

Теорія
Заміщення дефектів твердих тканин зубів за допомогою комбінованих литих 
коронок. Металопластмасові коронки. Переваги і недоліки. Показання та 
протипоказання до застосування. Технологія і етапи виготовлення. Сучасні 
технології виготовлення литих комбінованих коронок з покриттям пластмасою 
Синма-М, фотополімерами та ін.

Заміщення дефектів твердих тканин зубів комбінованими, 
суцільнолитими та металокерамічними коронками. Показання та 
протипоказання до застосування. Переваги і недоліки. Методи нанесення 
керамічних покриттів на метал.

Технологія виготовлення металокерамічних коронок.
Поняття про фарфорові коронки. Показання та протипоказання до 
застосування, їх переваги та недоліки. Техніка виготовлення. Керамічні маси.

5. Техніка виготовлення бюгельних протезів

5.1 Вступ. Види і конструктивні особливості бюгельних протезів. Раціональний 
вибір конструкції в залежності від дефекту, стану опорних тканин зубів. 
Порівняльна характеристика бюгельних, мостоподібних і пластинкових 
протезів. Покази і протипокази до виготовлення дугових протезів. Необхідні 
апарати, нструменти, матеріали для виготовлення бюгельних протезів.
Питання охорони праці.

Теорія
Значення раціонального вибору конструкцій зубних протезів для заміщення 
різноманітних дефектів зубних рядів. Поняття про спираючі та занурювальні 
протези. Різновиди та особливості спираючих протезів. Конструктивні 
особливості бюгельних протезів. Функціональні характеристики та 
конструктивні особливості деталей бюгельного протеза. Функціональні 
характеристики та конструктивні особливості деталей каркаса бюгельного 
протеза. Види бюгельних протезів залежно від розмірів і топографії дефекту 
зубного ряду, стану твердих тканин опорних зубів та їх пародонта, стану



слизової оболонки протезного ложа.
Порівняльна характеристика бюгельних, мостоподібних та знімних 
пластинкових протезів. Переваги й недоліки бюгельних протезів. Показання та 
протипоказання до їх застосування. Умови, які необхідні для поповнення 
дефекту зубного ряду бюгельними протезами.
Апарати й інструменти, які використовують для виготовлення бюгельних 
протезів. Оснащення робочого місця зубного техніка відповідно до основ 
ергономіки та наукової організації праці. Дотримання техніки безпеки в час 
роботи з токсичними матеріалами, кислотами та іншими хімічними 
речовинами. Техніка безпеки при роботі з електричним обладнанням, 
термічному обробленні сплавів металів, пластмас.
Матеріали, які використовують для виготовлення бюгельних протезів, їх 
фізичні властивості, механічні особливості та технологія використання. 
Матеріали, які використовуються для виготовлення каркасів бюгельних 
протезів, їх фізичні властивості, механічні особливості та технологія 
використання. Матеріали, які використовуються для виготовлення 
пластмасового базису бюгельних протезів, їх фізичні властивості, механічні 
особливості та технологія використання. Матеріали, які використовують для 
встановлення цілісності зубного ряду в бюгельному протезуванні, їх фізичні 
властивості, механічні особливості та технологія використання.

Практика
Вивчення конструктивних особливостей бюгельних протезів. Функціональні 
характеристики та конструктивні особливості деталей бюгельного протеза. 
Функціональні характеристики та конструктивні особливості деталей каркаса 
бюгельного протеза. Види бюгельних протезів залежно від розмірів і топографії 
дефекту зубного ряду, стану твердих тканин опорних зубів та їх пародонта, 
стану слизової оболонки протезного ложа.
Порівняльна характеристика бюгельних, мостоподібних та знімних 
пластинкових протезів. Переваги й недоліки бюгельних протезів. Показання та 
протипоказання до їх застосування. Умови, які необхідні для поповнення 
дефекту зубного ряду бюгельними протезами.
Апарати й інструменти, які використовують для виготовлення бюгельних 
протезів

5.2 Лабораторні етапи виготовлення бюгельного протеза. Виготовлення 
робочої і допоміжної моделей. Вимоги до неї. Техніка виготовлення, матеріали. 
Паралелометрія, її значення для фіксації і стабілізації протеза . Визначення 
шляхів введення і виведення протезу. Конструювання фіксуючих елементів. 
Розподіл жувального тиску. Поняття “піднутрення”.

Теорія
Виготовлення робочої та допоміжної моделей. Вимоги, висунуті до якості 
відбитка для робочої та допоміжної моделей. Технічні етапи виготовлення 
робочої та допоміжної моделі за відбитками, які отримані за допомогою 
різноманітних відбиткових матеріалів. Особливості виготовлення робочої



комбінованої моделі, її переваги та недоліки. Особливості виготовлення 
робочої металізованої моделі, ї переваги та недоліки. Допоміжна модель, 
необхідність використання, висунуті вимоги, техніка виготовлення. 
Послідовність помилок, допущених при виготовленні моделей, запобігання та 
їх усунення.
Визначення центральної оклюзії. Клінічні та лабораторні етапи. 
Використовувані методики, їх переваги та недоліки. Послідовність помилок, 
допущених при визначенні центральної оклюзії, запобігання та їх усунення. 
Планування конструкції бюгельних протезів —  ключовий етап його 
виготовлення. Паралелометрія та паралелографія як основа планування 
конструкції бюгельних протезів. Роль паралелометрії та паралелографії в 
забезпеченні надійної стабілізації бюгельних протезів у порожнині рота. 
Апарати та інструменти, які використовуються для проведення паралелометрії 
та паралелографії. Призначення та будова простого паралелометра. Типи та 
конструкції паралелометрів.
Основні поняття в паралелометрії.

Практика
Паралелометрія та паралелографія як основа планування конструкції 
бюгельних протезів. Роль паралелометрії та паралелографії в забезпеченні 
надійної стабілізації бюгельних протезів у порожнині рота. Апарати та 
інструменти, які використовуються для проведення паралелометрії та 
паралелографії.

5.3 Вимоги до опорних зубів. Планування і розкреслення моделі, розміщення 
кламерів на коронковій частині зубів. Види кламерів (система Нея, Аккера, 
Роуча, кламери оберненої дії, кругові). Гнуті кламери та їх використання при 
фіксації протеза. Способи розподілу жувального тиску і функціонального 
навантаження, типи з ’єднань.
Сучасні технологічні властивості виготовлення протезів при пародонтозі, 
патологічній стертості зубів. Особливості виготовлення.

Теорія
Вибір стабілізуючих елементів каркаса бюгельних протезів та нанесення їх 
креслення на поверхню робочої моделі. Види й особливості стабілізації 
бюгельних протезів в порожнині рота. Основні види стабілізуючих систем, їх 
конструктивні особливості та можливості використання в бюгельному 
протезуванні.
Кламерна система стабілізації бюгельних протезів. Конструктивні елементи 
литого опорно-утримувального кламера, правила їх розміщення на опорних 
зубах. Вимоги до кламерних елементів у бюгельному протезуванні.
Кламерна система стабілізації Нея. Основні типи кламерів, їх конструктивні 
особливості та застосування. Модифікації клакерів Нея залежно від розміру та 
топографії дефекту зубного ряду, пародонта природних зубів і слизової 
оболонки протезного ложа.
Кламерна система стабілізації “Віоз”. Особливості конструювання та



застосування, переваги та недоліки. Обладнання, пристрої і матеріали, які 
використовуються для виготовлення стабілізуючих елементів системи “Віоз”. 
Кламерна система стабілізації Роуча. Особливості кламерної системи 
стабілізації Роуча, її конструктивних елементів та їх використання.
Кламерна система стабілізації Гаврилова і Жульова. Основні поняття про 
атипічному положенні клінічного екватора на природних зубах. Типи та 
особливості кламерів, які використовуються при атипічному положенні 
клінічного екватора на природних зубах.
Група кламерів, які використовуються при дефектах зубного ряду, які важко 
протезуються. Особливості конструкції, розміщення на опорних зубах та 
використання багатоланкового кламера Кеннеді. Особливості конструкції, 
розміщення на опорних зубах та використання кламера Бонвіля. Особливості 
конструкції, розміщення на опорних зубах та використання кламера 
Рейхельмана. Особливості конструкції, розміщення на опорних зубах та 
використання кламера Джексона.

Практика
Вибір стабілізуючих елементів каркаса бюгельних протезів та нанесення їх 
креслення на поверхню робочої моделі. Види й особливості стабілізації 
бюгельних протезів в порожнині рота. Основні види стабілізуючих систем, їх 
конструктивні особливості та можливості використання в бюгельному 
протезуванні.
Кламерна система стабілізації бюгельних протезів.

6. Захворювання зубів і порожнини рота та організація стоматологічної 
допомоги населенню

6.1 Захворювання твердих тканин зубів некаріозного походження. Карієс зубів. 
Причини виникнення, прояви, лікування,
профілактика.

Теорія
Некаріозні ураження твердих тканин зубів: клиноподібний дефект, ендемічний 
флюороз, гіпоплазія емалі, травматичні ушкодження. Етіологія, клініка, 
принципи профілактики та лікування.
Карієс зубів, теорії виникнення. Класифікація карієсу. Клініка, діагностика, 
лікування при різних формах карієсу. Профілактика.

Практика
Знати основні некаріозні ураження зубів, їх причини і прояви.
Класифікація каріозного процесу, теорії виникнення карієсу, основні клінічні 
ознаки. Диференційна діагностика різних форм карієсу і некаріозних уражень.

6.2 Захворювання пульпи та періодонту. Методи лікування.

Теорія



Пульпіти, причини виникнення, класифікація, клінічні прояви та методи 
лікування різних форм пульпітів. Запалення періодонту, причини, шлях 
проникнення інфекції у тканини періодонту. Класифікація періодонтитів, 
клініка, діагностика, принципи лікування. Поняття про кореневі кисти.

Практика
Визначення причин і основних клінічних проявів пульпітів.
Методи лікування різних форм пульпітів із збереженням і без збереження 
життєздатності пульпи.
Клініка, діагностика, методи лікування захворювань періодонту.

6.3 Хвороби пародонта. Запальні процеси щелепно-лицьової ділянки.

Теорія
Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз. Клінічні прояви, діагностика, принципи 
комплексного лікування, ортопедичне лікування, профілактика основних 
хвороб пародонта.
Періостит щелеп, одонтогенний остеомієліт, перикороніт, їх прояви та 
лікування. Абсцеси та флегмони щелепно-лицевої ділянки.

Практика
Етіологія, клініка, діагностика та принципи лікування захворювань пародонту. 
Вивчення причин, проявів, методів лікування запальних процесів ЩЛД.

6.4 Травми і пухлини щелепно-лицьової ділянки.
Онконастороженість.

Теорія
Переломи і поранення щелепно-лицевої ділянки, їх класифікація, клініка, 
діагностика, перша допомога і принципи лікування.
Передракові стани. Пухлини щелепно-лицевої ділянки, класифікація, 
особливості лікування онкологічних хворих. Онконастороженість.

6.5 Гігієна порожнини рота, засоби гігієни. Організація стоматологічної 
допомоги населенню.

Теорія
Засоби і методи індивідуальної гігієни порожнини рота. Догляд за зубами, 
яснами, протезами, апаратами.
Організація стоматологічної допомоги міському і сільському населенню. 

Структура стоматологічної служби, види стоматологічної допомоги. 
Профілактика стоматологічних захворювань. Диспансеризація стоматологічних 
хворих.
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Теми лекційних занять
1. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану 

постраждалого.
Характеристика термінальних станів. Основні принципи 

реанімаційних заходів при порушенні дихання та кровообігу.
Надання домедичної допомоги постраждалим від зовнішніх 

факторів навколишнього середовища (термічна та холодова травма, 
утоплення, удушення, електротравма).

2

2. Травми. Відкриті та закриті пошкодження. Вогнепальна рана.
Мінно-вибухові та осколкові ушкодження.

Черепно-мозкова травма. Травми грудної клітки (пневмоторакс). Травма 
хребта. Травматичний шок. Шкала Глазго. Політравма, комбінована 
травма.

Ознаки відкритих і закритих переломів. Краш -  синдром. Алгоритм 
невідкладної допомоги.

Синдром «гострого живота». Алгоритм невідкладної медичної
допомоги.

2

3. Гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, шок. 
Стенокардія. Гострий інфаркт міокарду. Клінічний перебіг та атипові 
форми.

Гіпертензивні кризи (І і II типу). Клінічні прояви. Гострі порушення 
мозкового кровообігу.

Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна 
коми). Алгоритм надання невідкладної допомоги.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному
шоці.

2

4. Організація та порядок надання медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні збройних конфліктів.

Початковий алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги в зоні 
вогневого контакту (ТССС -  Тасіісаі СотЬаІ Сазиаііу Саге).

Ураження бойовими отруйними речовинами. Заходи колективної та 
індивідуальної безпеки при наданні домедичної допомоги.

2

Всього 8

Теми практичних занять

Основні принципи реанімаційних заходів при порушенні дихання та 
кровообігу у дорослих (ланцюг виживання) на догоспітальному етапі. 

Алгоритм базової серцево-легеневої реанімації (ВЬ8).
1. Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та

хворим на догоспітальному етапі.
_____ Проведення первинного та вторинного огляду постраждалого.______



2.

Гостра кровотеча. Невідкладна допомога при зовнішній та 
внутрішній кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі. Правила 
накладання кровоспинного джгута (джгут САТ Т ш т^иеі, джгут Есмарха). 

Принципи медичного сортування при масових ураженнях (8ТАКХ). 
Дорожньо-транспортна пригода. Алгоритм допомоги.
Транспортна іммобілізація.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1. Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна 
коми).

2

2.

Загальні принципи надання невідкладної допомоги при гострих 
отруєннях, укусах тварин та комах.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при укусах.

2

Всього 4
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1.

Епідеміологічний процес, його ланки. 
Поняття про джерело інфекції, їх 
значення, механізми зараження. 
Кишкові інфекції.

4 2 - 2

2. Інфекції дихальних шляхів. 2 2 - -

3.
Кров’яні інфекції із парентеральним та 
трансмісивним механізмом передачі. 
Інфекції зовнішніх покривів.

2 - 2 -
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Теми лекційних занять
Епідеміологічний процес, його ланки. Поняття про джерело 

інфекції, їх значення, механізми зараження. Епідеміологічна ситуація в 
Україні, регіоні. Значення чинників передачі у поширенні інфекції. 
Класифікація інфекційних захворювань. Основи профілактики 
інфекційних хвороб. Протиепідемічний режим в осередку (заключна й 
осередкова дезінфекція).

Кишкові інфекції. Класифікація кишкових інфекцій (бактеріальні, 
вірусні). Основні симптоми інтоксикації, зневоднення, знесолення, 
нейротоксикозу. Діагностика. Лікування. Профілактика. Медсестринський 
процес при кишкових інфекціях.

Гострі кишкові (бактеріальні) інфекції. Черевний тиф. Шигельоз. 
Сальмонельоз. Холера. Харчові токсикоінфекції (ботулізм). Холера.

Етіологія. Збудники, їх властивості. Епідеміологія. Клініка. Основні 
симптоми. Ускладнення. Методи специфічної лабораторної діагностики 
черевного тифу в ранньому періоді (гемокультура), бактеріологічні 
дослідження (копро-, уринокультура). Особливості гемограми хворих на 
кишкові інфекції.

Ботулізм. Етіологія. Епідеміологія. Ранні симптоми порушення зору, 
бульбарні розлади, ураження ЦНС. Значення своєчасної госпіталізації. 
Ускладнення. Принципи серотерапії.

Холера. Характеристика холери як особливо небезпечної хвороби. 
Етіологія. Роль вібріона Ель-Тор в етіології сучасної холери. 
Епідеміологія. Клінічний перебіг різних форм холери, їх основні 
симптоми. Дії медсестри під час виявлення хворого на холеру. Екстрена 
профілактика холери. Принципи лікування.

Гострі кишкові інфекції вірусної етіології: рота-, норо-, 
ентеровірусні. Вірусні гепатити А і Е. Поліомієліт.

Етіологія. Епідеміологія. Основні симптоми вірусних діарей, 
діагностика.

Характеристика вірусних гепатитів. Жовтяничні та безжовтяничні 
форми гепатитів. Симптоми переджовтяничного періоду і в розпалі 
хвороби. Прогноз. Наслідки.

Клінічні форми поліомієліту (інапарантні, абортивні, паралітичні). 
Основні симптоми, діагностика, значення профілактичних щеплень у 
профілактиці хвороби. Медсестринський процес при таких 
захворюваннях.



2.

Інфекції дихальних шляхів. Грип. ГРВІ. Етіологія. Герпетичні 
вірусні інфекції. Епідеміологія. Сучасний стан питання про виникнення 
епідемій і пандемій. Клінічні симптоми. Ускладнення. Лабораторна 
діагностика (серологічні методи діагностики -  ІФА). Експрес-діагностика 
(імунохроматографічний метод). Принципи лікування. Показання до 
госпіталізації. Профілактичні заходи у вогнищі. Вакцинація. 
Медсестринський процес при інфекціях дихальних шляхів.

Дифтерія. Гострі тонзиліти (ангіни).Менінгококова інфекція.
Етіологія. Епідеміологія. Класифікація клінічних форм. Основні 

клінічні симптоми. Ускладнення. Сучасні методи діагностики.
Профілактика і протиепідемічні заходи.

Медсестринський процес при інфекціях дихальних шляхів.

2

Всього 4

Теми практичних занять

1.

Кров’яні інфекції із парентеральним та трансмісивним механізмом 
передачі. Вірусні гепатити В, С, Б. ВІЛ-інфекція (СНІД). Основи етіології, 
епідеміології. Характеристика всіх можливих шляхів передачі збудника 
(парентеральний, артифіціальний, статевий тощо). Інкубаційний період. 
Клінічні прояви різних періодів хвороби. Особливості перебігу. 
Ускладнення. Прогноз. Наслідки. Серологічні методи дослідження і 
маркери гепатитів. Принципи лікування. Диспансерне спостереження за 
реконвалесцентами. Профілактика. Медсестринський процес при 
захворюваннях із трансмісивним механізмом передачі збудника інфекції. 

Захворювання, спричинені найпростішими: малярія, лейшманіози. 
Спірохетози: хвороба Лайма, епідемічний поворотний тиф.
Етіологія, епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Діагностика. 

Ускладнення. Принципи лікування. Профілактика.
Рикетсіози: епідемічний висипний тиф, хвороба Бріла. Хламідіози. 
Етіологія, епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Діагностика. 

Профілактика.
Арбовірусні захворювання: арбовірусні енцефаліти, кліщовий енцефаліт. 
Етіологія. Епідеміологія. Клінічні симптоми. Діагностика. Профілактика. 
Хвороба Ебола. Етіологія. Епідеміологія. Основні клінічні симптоми. 

Діагностика. Профілактика.
Особливо небезпечні хвороби (чума, туляремія, сибірка).
Характеристика захворювань. Етіологія. Епідеміологія. Клініка. 

Ускладнення. Наслідки захворювання. Лабораторна діагностика.
Лікування. Профілактичні та дезінфекційні заходи у вогнищі інфекції. 
Медсестринський процес при кров’яних інфекціях.



Інфекції зовнішніх покривів. Бешиха. Сказ. Правець.
Етіологія. Епідеміологія. Клінічні симптоми. Діагностика. Лікування. 
Профілактичні заходи. Медсестринський процес при інфекціях 

зовнішніх покривів.
Всього 2

Теми самостійної роботи

1.

Актуальні питання профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій

Внутрішньо-лікарняні інфекції та їх актуальність на сучасному етапі. 
Способи передачі інфекції. Профілактичні заходи, спрямовані на 

попередження виникнення внутрішньо-лікарняні інфекцій.
Порядок проведення екстреної постконтактної профілактики при 

виконанні професійних обов’язків.

2

Всього 2



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

з навчальної роботи 
І.А. МИРОНЧУК

23 ” Скї 20/Рр.

ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

№
п/п

Назва теми Загальна
кількість

Навчаль
на

Практик
а

Самостій
на робота

1. Використання сучасної 
комп'ютерної техніки для 
діагностики захворювань в 
лікувально-профілактичних 
установах

2 2

2. Використання сучасної 
комп'ютерної техніки для лікування 
захворювань та статистичної роботи 
в лікувально-профілактичних 
установах.

4 2 2

Всього 6 4 2

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів науково- 
природничої підготовки.

Протокол від 20У<£-р. №  У

Голова циклової комісії ” ■ )>■ ■' х. А. Солоденко



Теми лекційних занять

№
з/п Назва теми, короткий зміст К-сть

годин
1. Використання сучасної комп’ютерної техніки для 

діагностики захворювань в лікувально-профілактичних 
установах
Концепція інформатизації охорони здоров’я. МІС, їх 
класифікація та структура. Автоматизовані системи діагностики 
захворювань та прогнозування результатів їх лікування. 
Комп’ютерні діагностичні системи (КДС). Скринінгові 
комп’ютерні діагностичні системи. Експертні системи. Медичні 
приладо-комп’ютерні системи візуалізацїї (комп’ютерна 
томографія, ультразвукове дослідження, системи теплобачення 
тощо).

2

2. Використання сучасної комп’ютерної техніки для 
профілактики і лікування захворювань та статистичної 
роботи в лікувально-профілактичних установах
Медичні приладо-комп’ютерні системи (МПКС). Поняття про 
медичні приладо-комп’ютерні системи. Провідні галузі їх 
застосування. Комп’ютерно-моніторингові системи. Елементарні 
статистичні характеристики. Служби медичної статистики. Етапи 
розв’язування статистичної задачі.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1.

Використання сучасної комп’ютерної техніки для профілактики і 
лікування захворювань та статистичної роботи в лікувально- 
профілактичних установах

2

Всього 2



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

у /  з навчальної роботи 
О ІЇ/, 1-А. МИРОНЧУК

20/7р.

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА

№
з/п

Назва теми Всього Лекції Практичні
заняття

Самостійна
робота

1. Організація надання ПМД 
пораненим на полі бою. 
Способи відтягування 
поранених і їх винесення з поля 
бою в укриття.

2 2

2. Організація надання 
долікарської допомоги 
пораненим і ураженим на МПБ 
та полку.

1 1

3. Заходи ПМД та долікарської 
допомоги при пораненнях та 
ураженнях. Тимчасова зупинка 
кровотеч. Контроль за 
накладанням джгута.

2 2

4. Травматичний шок. 
Іммобілізація ушкодженої 
кінцівки з використанням 
сучасних та підручних засобів. 
Вогнева підготовка.

3 1 2

Разом 8 2 4 2

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів 
професійної та практичної підготовки хірургічного профілю

Протокол від 2 0 /^ р . № - ::

Голова циклової комісії
канд.біол.наук ^  ^ ^ ^ С .М .Х о м а



Теми лекційних занять

1.
Організація надання долікарської допомоги пораненим і ураженим на 

МПБ та полку. Травматичний шок. Іммобілізація ушкодженої кінцівки з 
використанням сучасних та підручних засобів. 2

Всього 2

Теми практичних занять

1.
Організація надання ПМД пораненим на полі бою. Способи відтягування 
поранених і їх винесення з поля бою в укриття.

2

2. Заходи ПМД та долікарської допомоги при пораненнях та ураженнях. 
Тимчасова зупинка кровотеч. Контроль за накладанням джгута.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1. Вогнева підготовка.
2

Всього 2
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