
Анотація навчальної дисципліни 

«Суцільнолите незнімне протезування для відновлення жувальної 
функції» 

Освітньо-професійна програма «Стоматологія» 

Спеціальність: 221 Стоматологія 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Мета курсу – формування основ клінічного мислення при обстеженні і 
лікуванні пацієнтів із захворюваннями зубощелепної системи, які вимагають 
ортопедичного лікування. 
     Програмні  результати  навчання:  знання і навички, отримані при 
вивченні суцільнолитого незнімного протезування для відновлення жувальної 
функції , фонетичної, естетичної функції  є основною для освоєння таких 
професійних і спеціальних дисциплін: ортодонтія і протезування, підготовка 
порожнини рота до ортопедичного лікування, особливості повторного 
протезування. 
      Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: Загальні принципи відновлення жувальної функції, 
фонетичної та естетичної функції за допомогою суцільнолитого, 
незнімного протезування.  Методи  ортопедичного  лікування  патології  
зубів за допомогою незнімного суцільнолитого протезування, де   тканин  
пародонта, скронево-нижньощелепного суглоба є безпосередньо показаними. 
Методи ортопедичного лікування при частковій та повній втраті зубів, 
збирати анамнез захворювання стоматологічних пацієнтів, проводити клінічне 
обстеження ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки, поставити  
діагноз  на  основі  анамнезу  захворювання,  клінічних та лабораторних 
досліджень, складати план лікування, заповнювати історію хвороби, 
проводити клінічні етапи виготовлення знімних і незнімних конструкцій 
протезів,  в иправляти помилки, допущені на попередніх клінічних етапах. 

Зміст навчальної дисципліни: обстеження хворого в клініці 
ортопедичної стоматології, к лінічні та додаткові методи обстеження, 
визначення видів прикусу як фізіологічного так і патологічного, біомеханіка 
зубощелепного апарату, види оклюзії, їх характеристика та ознаки, знеболення 
в клініці ортопедичної стоматології, місцеві та загальні ускладнення 
ін’єкційного знеболення, протезування штучними коронками. Мостоподібне 
протезування, обстеження  пацієнта  з частковою втратою зубів – основні та 
додаткові методи,  види часткових знімних протезів та показання до їх 
застосування, накладання часткового знімного протеза, корекція часткових 
знімних протезів, адаптація до знімних протезів, показання до  заміщення 
дефектів зубних рядів бюгельними протезами,  технологічні етапи виготовлення 
бюгельних протезів, помилки та ускладнення при протезуванні частковими 



знімними протезами, обстеження  порожнини рота пацієнта в повною 
відсутністю зубів, отримання анатомічних відбитків з беззубої верхньої та 
нижньої щелеп для виготовлення індивідуальних ложок, отримання 
функціональних відбитків з верхньої та нижньої щелеп, принципи роботи з 
артикулятором при протезуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів, 
лабораторні етапи виготовлення повних знімних протезів, щелепно-лицева 
травматологія, лікування переломів щелеп, ортопедичне  лікування наслідків та 
ускладнень травм щелепно-лицевої ділянки.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 120 годин, у тому числі годин 10 аудиторних навчальних занять,  30 
практичних і 80 години самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


