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ЗМІСТ 

 
 

№ НАЗВА Стор. 
Курс  1 Особливості клінічних, лабораторних  та 

функціональних методів обстеження в клініці 
ортопедичної стоматології. Статичні та 
функціональні методи обстеження. 

5 

Курс 2 Підготовка порожнини рота до раціонального 
протезування. Види спеціальної підготовки 
до протезування (терапевтична, хірургічна, 
ортодонтична).   Спеціальна ортопедична 
підготовка. 

9 

Курс 3 Часткова відсутність зубів. Етіологія, клініка. 
Характеристика часткових пластинкових 
протезів. Покази до застосування. Вплив на 
опорні тканини. Визначення центральної 
оклюзії при І,ІІ та ІІІ групі дефектів зубних 
рядів. Визначення кольору та форми зубів. 
Складення моделей і укріплення їх в 
оклюдаторі. 

12 

Курс 4 Характеристика бюгельних протезів і покази 
до їх застосування. Класифікація дефектів 
зубних рядів (Кеннеді, Кулаженко). Складові 
частини бюгельних протезів. Їх 
характеристика. Покази та особливості 
виготовлення бюгельних коронок. 

16 

Курс 5 Особливості конструювання бюгельних 
протезів в залежності від стану зубів, 
топографії дефекту. Різноманітні кламери 
при бюгельному протезуванні. Застосування 
аттачменів та естетичних коронок при 
бюгельному протезуванні. 

20 

Курс 6 Клінічні та лабораторні етапи виготовлення 
бюгельних протезів. Отримання відбитків 
моделей. Визначення центральної оклюзії. 
Паралелометрія. Технологія виготовлення 
каркасів.  

24 



5 

 

ТЕМА 1: Особливості клінічних, лабораторних та 
функціональних методів обстеження в клініці ортопедичної 
стоматології. Статичні та функціональні методи обстеження. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

У клініці ортопедичної стоматології традиційна схема 
обстеження хворого, основана на обов’язкових для всіх клінічних 
дисциплін суб’єктивних і об’єктивних методах дослідження, має 
багато специфічних елементів. Вивчення хворого, який потребує 
ортопедичного лікування, передбачає широке коло питань, 
вирішення яких потребує з’ясування симптомів, етіології, 
патогенезу, перебігу хвороби, ступеня, характеру морфологічних і 
функціональних  порушень. Обстеження хворого ортопедом-

стоматологом є запорукою подальшого успішно проведеного 
лікування. Запропонований план лікування також повинен 
включати заходи, спрямовані як на нормалізацію функції, так і на 
усунення анатомічних порушень. Однак знання причини, яка 
викликала хворобу, також недостатньо для успішного лікування 
хворого. Якщо говорити про патогенез хвороб, то велике 
значення має характер і будова органа, його функції, вік 
хворого, його імунні можливості, а також перенесені 
захворювання. Оскільки всі перераховані вище індивідуальні 
особливості організму визначають все це, то  обстеження не може 
носити стандартний характер. До кожного пацієнта необхідно 
знайти індивідуальний підхід, адже від цього буде залежати 
результат лікування. 

Таким чином, чим ретельніше буде проведене обстеження 
хворого, тим точніше буде визначений діагноз і цілеспрямованіше 
складений план ортопедичного лікування. 

ЗАГАЛЬНА МЕТА: вміти проводити обстеження пацієнта 

 

Конкретні цілі Вихідний  рівень  знань-умінь 

Вміти: 
1. Вибрати з анемнестических 
даних все, що характеризує  
патологію зубо-щелепної систем 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
проводити об'єктивне обстеження 
хворих (кафедра стоматології 
№1). 
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Еталони відповідей: 1Д, 2В, 3А, 4Д, 5А, 6Д, 7Д, 8В, 9А, 10В. 
Еталони відповідей: 1В, 2А, 3А, 4А, 5Е, 6А, 7С, 8Е, 9А, 10В. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
1. Ортопедическая стоматология. Учебник/ Под ред. Н.Г. 
Аболмасова.- М.: МЕДпресс-информ, 8-е издание, 2013.- 512 с ил.  
2. Стоматология: введение в ортопедическую стоматологию : учеб, 
пособие / А.В. Севбитов [и др.].; под ред. А.В. Севбитова. — Ростов 
н/Д: Феникс, 2015. - 91, [1] с.: ил.  
3. Ортопедическая стоматология: учебник/ Под ред. проф. И.Ю. 
Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 640с. 
4. Міщенко В.П.., Силенко Ю.І., РубаненкоВ.В., Жукова І.О. 
Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології. – Полтава, 
2011. – 26с. 
5. Абакаров, С. И. Микропротезирование в стоматологии: учебник 
/ С. И. Абакаров, Д. В. Сорокин, Д. С. Абакарова; под ред. С. И. 
Абакарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -384 с.: ил.  
6. Булычева Е.А., Трезубов В.В. Предварительное зубное 
протезирование. Учебное пособие / Под ред. В.Н. Трезубова. - СПб: 
Человек, 2019. - 92 с. 

2. Виявити ведучі ознаки  
патології зубощелепної системи 
при об'єктивному обстеженні 
хворого. 

2. Оцінювати й інтерпретувати 
дані лабораторних, 
інструментальних методів 
дослідження, рентгенографії 
(кафедра стоматології №1). 

 3. Визначити обсяг необхідних 
методів дослідження. 

3. Встановлювати попередній 
діагноз (кафедра стоматології №1). 
 

4. Поставити остаточний діагноз. 4. Проводити диференційну 
діагностику основних 
стоматологічних захворювань 
(кафедра стоматології №1). 
 5. Написати клінічну історію 

хвороби. 
5. Оформлювати історію хвороби 
(кафедра стоматології №1). 
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7. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебн. для студ. 
/Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, М.С.Сердюков. - 10-е изд. : 
перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2018. - 556 с. : ил. 
8. Шустова В. А., Шустов М. А. Применение ЗD-технологий в 
ортопедической стоматологии / В. А. Шустова, М. А. Шустов. — 

Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016. - 159 с. 
9. Трезубое В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология 
лечебных и профилактических аппаратов : учебн. для студ. / 
В.Н.Трезубов, Л.М.Мишнёв, Н.Ю.Незнанова, С.Б.Фищев ; под ред. 
з.д.н. России, проф. В.Н.Трезубова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 
МЕДпресс-информ, 2014. — 312 с. : ил. 
10. Протоколи надання стоматологічної допомоги // За заг. ред. 
Ю.В.Опанасюка.- К.: ТОВ Стан.-інформ. центр „Світ сучасної 
стоматології”, 2008. –С. 66-86. 

11. Протезирование пациентов при полной потере зубов: учебное 
пособие для студентов 5 курса стоматологического факультета 
(модуль «Протезирование при полной потере зубов» дисциплины 
«Стоматология» по специальности «060201 - Стоматология» ФГОС 
3 +) / В.Н. Трезубое [и др.]; под ред. В.Н. Трезубова. - Иэд. 2-е, 
испр. и доп. - СПб.: Человек, 2017. - 88 с. 
12. Дж. Сильверман, С. Кёрц, Дж. Дрейпер. Навыки общения с 
пациентами. Пер. с англ. — М.: ГРАНАТ, 2018. — 304 с. 
13. Руководство по военной ортопедической стоматологии / П.В. 
Ищенко. — Москва: ООО «Медицинское информационное 
агентство», 2017. — 272 с.: ил., табл. + вкл. 2 с. 
14. Рабочая тетрадь с заданиями для самостоятельной подготовки 
студентов и контроля усвоения компетенции модуля 
«Материаловедение в ортопедической стоматологии. Пропедевтика 
стоматологических заболеваний»: учеб.-метод, пособие/под ред. 
С.Д. Арутюнова. — М.: Практическая медицина, 2018. — 80 с. 
15. Загорский В.А. "Окклюзия и артикуляция". - Минск: БИНОМ-

Пресс, 2012.- 216 с ил. 
16. Копейкин В.Н. Пособие по ортопедической стоматологии. – М.: 
Медицина, 2009. – 491с. 
17. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М.. Ортопедическая 
стоматология: Санкт- Петербург «Фолиант», 2009. – С.15-62. 

 

 



8 

 

Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з «Інструкцією 

з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 
факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка.  

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота слухачів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування та 
огляду, визначення попередьного 
діагнозу); 

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реаблітації хворого; 

215 

125 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 2: Підготовка порожнини рота до раціонального 
протезування. Види спеціальної підготовки до протезування 
(терапевтична, хірургічна, ортодонтична). Спеціальна 
ортопедична підготовка. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Успіх ортопедичного лікування хворих залежить від багатьох 
чинників, але, однією з головних ланок складного механізму 
лікування є правильне складання його плану. План лікування 
складають після обстеження хворого та постановки діагнозу. У 
нього передусім включають необхідність і обсяг спеціальної 
підготовки ротової порожнини до протезування, вид протезування 
та конструкцію протеза. Підготовка до протезування починається із 
загальних оздоровчих заходів, тобто із санації ротової порожнини. 
Крім того, проводиться спеціальна підготовка ротової порожнини 
залежно від конструкції та виду протезування. Нині неможливо 
уявити цей процес без психологічної підготовки хворого. 

ЗАГАЛЬНА МЕТА: вміти складати алгоритм підготовки до 
протезування в залежностід віду обраної конструкції. 
 

 

Конкретні цілі Вихідний  рівень  знань-умінь 

Вміти: 
1. Вибрати з анемнестических 
даних все, що характеризує  
патологію зубо-щелепної 
систем 

1. Збирати й оцінювати скарги, 
проводити об'єктивне обстеження 
хворих (кафедра стоматології №1). 
 2. Виявити ведучі ознаки  

патології зубощелепної системи 
при об'єктивному обстеженні 
хворого. 

2. Оцінювати й інтерпретувати дані 
лабораторних, інструментальних 
методів дослідження, рентгенографії 
(кафедра стоматології №1). 

3. Визначити обсяг необхідних 
методів дослідження. 

3. Встановлювати попередній 
діагноз (кафедра стоматології №1). 
 4. Поставити остаточний 

діагноз. 
4. Проводити диференційну 
діагностику основних 
стоматологічних захворювань 
(кафедра стоматології №1). 
 5. Написати клінічну історію 

хвороби. 
5. Оформлювати історію хвороби 
(кафедра стоматології №1). 
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Еталони відповідей: 1В, 2С, 3Д, 4С, 5А. 
Еталони відповідей: 1Д, 2Д, 3А, 4С, 5А, 6Д, 7Д. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
1. Ортопедическая стоматология. Учебник/ Под ред. Н.Г. 
Аболмасова.- М.: МЕДпресс-информ, 8-е издание, 2013.- 512 с ил.  
2. Стоматология: введение в ортопедическую стоматологию : учеб, 
пособие / А.В. Севбитов [и др.].; под ред. А.В. Севбитова. — Ростов 
н/Д: Феникс, 2015. - 91, [1] с.: ил.  
3. Міщенко В.П.., Силенко Ю.І., РубаненкоВ.В., Жукова І.О. 
Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології. – Полтава, 
2011. – 26с. 
4. Абакаров, С. И. Микропротезирование в стоматологии: учебник 
/ С. И. Абакаров, Д. В. Сорокин, Д. С. Абакарова; под ред. С. И. 
Абакарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -384 с.: ил.  
5. Булычева Е.А., Трезубов В.В. Предварительное зубное 
протезирование. Учебное пособие / Под ред. В.Н. Трезубова. - СПб: 
Человек, 2019. - 92 с. 
6. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебн. для студ. 
/Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, М.С.Сердюков. - 10-е изд. : 
перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2018. - 556 с. : ил. 
7. Шустова В. А., Шустов М. А. Применение ЗD-технологий в 
ортопедической стоматологии / В. А. Шустова, М. А. Шустов. — 

Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016. - 159 с. 
8. Трезубое В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология 
лечебных и профилактических аппаратов : учебн. для студ. / 
В.Н.Трезубов, Л.М.Мишнёв, Н.Ю.Незнанова, С.Б.Фищев ; под ред. 
з.д.н. России, проф. В.Н.Трезубова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 
МЕДпресс-информ, 2014. — 312 с. : ил. 
9. Дж. Сильверман, С. Кёрц, Дж. Дрейпер. Навыки общения с 
пациентами. Пер. с англ. — М.: ГРАНАТ, 2018. — 304 с. 
10. Руководство по военной ортопедической стоматологии / П.В. 
Ищенко. — Москва: ООО «Медицинское информационное 
агентство», 2017. — 272 с.: ил., табл. + вкл. 2 с. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з «Інструкцією 
з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 
факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота слухачів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування та 
огляду, визначення попередьного 
діагнозу); 

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реаблітації хворого; 

215 

125 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 

задач 

45 

 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 3: Часткова відсутність зубів. Етіологія, клініка. 
Характеристика часткових пластинкових протезів. Покази до 
застосування. Вплив на опорні тканини. Визначення 
центральної оклюзії при І,ІІ та ІІІ групі дефектів зубних рядів. 
Визначення кольору та форми зубів. Складення моделей і 
укріплення їх в оклюдаторі. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

В сучасний період, незважаючи на постійний розвиток 
профілактики в стоматології, часткова відсутність зубів 
залишається досить поширеним патологічним станом 
зубощелепного апарату. Однак не завжди клінічна ситуація в 
порожнині рота дозволяє замістити утворений дефект зубного ряду 
незнімною конструкцією протезу. В таких випадках 
альтернативним методом лікування є частково-знімні протези, а 
саме: протези з металевим базисом та бюгельні протези. 

Вибір конструкції частково-знімного протезу залежить від 
багатьох факторів, таких, як: кількістю наявних в ротовій 
порожнині зубів, характеристики опорних зубів та їх періодонту, 
глибини під’язикового простору, наявність кісткових виступів 
тощо. Це обумовлює необхідність проведення комплексного 
клінічного та параклінічного обстеження зубо-щелепного апарату 
пацієнтів перед вибором раціональної конструкції протезу. 

ЗАГАЛЬНА МЕТА: складати план лікування часткової 
відсутності зубів з використанням різних типів частичних знімних 
протезів. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
при  дефектах коронок зубів на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 
обстеження хворих з дефектами 
коронок зубів (кафедра 
стоматології№1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
рентгенологічних та 
інструментальних методів 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
дослідження, оцінювати їх 
результати (кафедра 
стоматології№1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику дефектів коронок 
зубів Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
різних дефектах коронок зубів 
(кафедра стоматології№1). 

4. Діагностувати ускладення, 
що виникають при діагностиці 
і лікуванні  дефектів коронок 
зубів 

4. Розпізнавати синдроми  
дефектів коронок зубів (кафедра 
стоматології№1). 

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з дефектами 
коронок зубів 

5.Застосовувати сучасні технології 
при  протезуванні дефектів зубів 
(кафедра стоматології№1). 

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих з дефектами коронок 
зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедра стоматології№1). 

 

Еталони відповідей: 1В, 2С, 3Е, 4В, 5Д, 6В, 7А, 8В, 9Е, 10Е. 
Еталони відповідей: 1Д, 2В, 3А, 4С, 5Е, 6С, 7А, 8В, 9Е, 10А. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
1. Ортопедическая стоматология. Учебник/ Под ред. Н.Г. 
Аболмасова.- М.: МЕДпресс-информ, 8-е издание, 2013.- 512 с ил.  
2. Стоматология: введение в ортопедическую стоматологию : 
учеб, пособие / А.В. Севбитов [и др.].; под ред. А.В. Севбитова. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 91, [1] с.: ил.  
3. Ортопедическая стоматология: учебник/ Под ред. проф. И.Ю. 
Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 640с. 
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4. Міщенко В.П.., Силенко Ю.І., РубаненкоВ.В., Жукова І.О. 
Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології. – Полтава, 
2011. – 26с. 
5. Абакаров, С. И. Микропротезирование в стоматологии: 
учебник / С. И. Абакаров, Д. В. Сорокин, Д. С. Абакарова; под ред. 
С. И. Абакарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -384 с.: ил.  
6. Булычева Е.А., Трезубов В.В. Предварительное зубное 
протезирование. Учебное пособие / Под ред. В.Н. Трезубова. - СПб: 
Человек, 2019. - 92 с. 
7. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебн. для 
студ. /Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, М.С.Сердюков. - 10-е изд. : 
перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2018. - 556 с. : ил. 
8. Шустова В. А., Шустов М. А. Применение ЗD-технологий в 
ортопедической стоматологии / В. А. Шустова, М. А. Шустов. — 

Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016. - 159 с. 
9. Трезубое В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология 
лечебных и профилактических аппаратов : учебн. для студ. / 
В.Н.Трезубов, Л.М.Мишнёв, Н.Ю.Незнанова, С.Б.Фищев ; под ред. 
з.д.н. России, проф. В.Н.Трезубова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 
МЕДпресс-информ, 2014. — 312 с. : ил. 
10. Протоколи надання стоматологічної допомоги // За заг. ред. 
Ю.В.Опанасюка.- К.: ТОВ Стан.-інформ. центр „Світ сучасної 
стоматології”, 2008. –С. 66-86. 

11. Протезирование пациентов при полной потере зубов: учебное 
пособие для студентов 5 курса стоматологического факультета 
(модуль «Протезирование при полной потере зубов» дисциплины 
«Стоматология» по специальности «060201 - Стоматология» ФГОС 
3 +) / В.Н. Трезубое [и др.]; под ред. В.Н. Трезубова. - Иэд. 2-е, 
испр. и доп. - СПб.: Человек, 2017. - 88 с. 
12. Дж. Сильверман, С. Кёрц, Дж. Дрейпер. Навыки общения с 
пациентами. Пер. с англ. — М.: ГРАНАТ, 2018. — 304 с. 
13. Руководство по военной ортопедической стоматологии / П.В. 
Ищенко. — Москва: ООО «Медицинское информационное 
агентство», 2017. — 272 с.: ил., табл. + вкл. 2 с. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з «Інструкцією 
з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 
факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка. 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота слухачів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування та 
огляду, визначення попередьного 
діагнозу); 

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реаблітації хворого; 

215 

125 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 4: Характеристика бюгельних протезів і покази до їх 
застосування. Класифікація дефектів зубних рядів (Кеннеді, 
Кулаженко). Складові частини бюгельних протезів. Їх 
характеристика. Покази та особливості виготовлення 
бюгельних коронок. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Пацієнти з частковою втратою зубів старші 50 років 
складають саму численну групу осіб, які потребують знімного 
протезування – 40,2%. В той же час у осіб молодого віку потреба 
від 15 до 20%. Дуговий протез є найкращою конструкцією з 
часткових знімних протезів, за допомогою якого досягається висока 
функціональна і естетична якість протезування, раціональний 
розподіл жувального навантаження між опорними зубами та 
слизовою оболонкою порожнини рота. Крім того дугові протези 
дають можливість необхідного гігієнічного догляду за ротовою 
порожниною. Тільки за допомогою якісного протезу можливо 
досягти високого відновлення жувальної ефективності, 
повноцінного відновлення функції мови та усунути недоліки 
естетичного і фонетичного порядку. Для досягнення високої якості 
виготовлення дугових протезів необхідно суворо дотримуватися 
технології їх виготовлення. Крім того, удосконалення технологій 
виготовлення суцільнолитих знімних протезів та наявність 
значного вибору сучасних опорно-утримуючих систем дозволяє 
розширити показання щодо їх використання. Все це дає нам 
можливість, враховуючи клінічні особливості порожнини рота 
хворого, обрати найбільш раціональну конструкцію бюгельного 
протезу, за допомогою якого можна досягти необхідної фіксації та 
стабілізації конструкції, вірного розподілу жувального 
навантаження та високого функціонального та естетичного ефекту 
протезування.  

ЗАГАЛЬНА МЕТА: складати план лікування часткової 
відсутності зубів з використанням бюгельних протезів. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
при  дефектах коронок зубів на 
підставі даних скарг, анамнезу, 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 
обстеження хворих з дефектами 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

коронок зубів (кафедра 
стоматології№1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
рентгенологічних та 
інструментальних методів 
дослідження, оцінювати їх 
результати (кафедра 
стоматології№1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику дефектів коронок 
зубів Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
різних дефектах коронок зубів 
(кафедра стоматології№1). 

4. Діагностувати ускладення, 
що виникають при діагностиці 
і лікуванні  дефектів коронок 
зубів 

4. Розпізнавати синдроми  
дефектів коронок зубів (кафедра 
стоматології№1). 

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з дефектами 
коронок зубів 

5.Застосовувати сучасні технології 
при  протезуванні дефектів зубів 
(кафедра стоматології№1). 

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих з дефектами коронок 
зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедра стоматології№1). 

 

Еталони відповідей: 1С, 2А, 3D,4В,5Е. 
Еталони відповідей: 1В, 2С, 3С,4Е,5А,6 D,7В,8Е. 
 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
1. Ортопедическая стоматология. Учебник/ Под ред. Н.Г. 
Аболмасова.- М.: МЕДпресс-информ, 8-е издание, 2013.- 512 с ил.  
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2. Стоматология: введение в ортопедическую стоматологию : учеб, 
пособие / А.В. Севбитов [и др.].; под ред. А.В. Севбитова. — Ростов 
н/Д: Феникс, 2015. - 91, [1] с.: ил.  
3. Ортопедическая стоматология: учебник/ Под ред. проф. И.Ю. 
Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 640с. 
4. Міщенко В.П.., Силенко Ю.І., РубаненкоВ.В., Жукова І.О. 
Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології. – Полтава, 
2011. – 26с. 
5. Абакаров, С. И. Микропротезирование в стоматологии: учебник 
/ С. И. Абакаров, Д. В. Сорокин, Д. С. Абакарова; под ред. С. И. 
Абакарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -384 с.: ил.  
6. Булычева Е.А., Трезубов В.В. Предварительное зубное 
протезирование. Учебное пособие / Под ред. В.Н. Трезубова. - СПб: 
Человек, 2019. - 92 с. 
7. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебн. для студ. 
/Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, М.С.Сердюков. - 10-е изд. : 
перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2018. - 556 с. : ил. 
8. Шустова В. А., Шустов М. А. Применение ЗD-технологий в 
ортопедической стоматологии / В. А. Шустова, М. А. Шустов. — 

Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016. - 159 с. 
9. Трезубое В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология 
лечебных и профилактических аппаратов : учебн. для студ. / 
В.Н.Трезубов, Л.М.Мишнёв, Н.Ю.Незнанова, С.Б.Фищев ; под ред. 
з.д.н. России, проф. В.Н.Трезубова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 
МЕДпресс-информ, 2014. — 312 с. : ил. 
10. Протоколи надання стоматологічної допомоги // За заг. ред. 
Ю.В.Опанасюка.- К.: ТОВ Стан.-інформ. центр „Світ сучасної 
стоматології”, 2008. –С. 66-86. 

11. Протезирование пациентов при полной потере зубов: учебное 
пособие для студентов 5 курса стоматологического факультета 
(модуль «Протезирование при полной потере зубов» дисциплины 
«Стоматология» по специальности «060201 - Стоматология» ФГОС 
3 +) / В.Н. Трезубое [и др.]; под ред. В.Н. Трезубова. - Иэд. 2-е, 
испр. и доп. - СПб.: Человек, 2017. - 88 с. 
12. Загорский В.А. "Окклюзия и артикуляция". - Минск: БИНОМ-

Пресс, 2012.- 216 с ил. 
13. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М.. Ортопедическая 
стоматология: Санкт- Петербург «Фолиант», 2009. – С.15-62. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з «Інструкцією 
з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 
факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка. 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота слухачів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування та 
огляду, визначення попередьного 
діагнозу); 

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реаблітації хворого; 

215 

125 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 5: Особливості конструювання бюгельних протезів в 
залежності від стану зубів, топографії дефекту. Різноманвтнв 
кламери при бюгельному протезуванні. Застосування 
аттачменів та естетичних коронок при бюгельному 
протезуванні. Застосування аттачменів та естетичних коронок 
при бюгельному протезуванні. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

В даний час однією із актуальних проблем ортопедичної 
стоматології є протезування дефектів зубних рядів за допомогою 
бюгельних протезів. У сучасному світі з його великими технічними 
можливостями, в тому числі і в зубопротезної техніки, вже не 
представляється прийнятним заміщення дефектів зубних рядів 
тільки простим пластмасовим пластинковим зубним протезом. У 
результаті численних досліджень доведено, що такі протези вже 
через кілька місяців втрачають свої функціональні і естетичні 
якості. Тому бюгельний протез є гідною альтернативою при 
протезуванні часткових дефектів зубних рядів. 

Грамотна оцінка клінічної ситуації лежить в основі 
правильного вибору раціональної конструкції майбутнього 
бюгельного протеза. Технологія виготовлення бюгельних протезів є 
досить трудомісткою і вимагає від лікаря особливого фахового 
підходу, знань та умінь виконувати складні маніпуляції в 
порожнини рота, від цього в значній мірі будуть залежати 
результати проведеного лікування. 

ЗАГАЛЬНА МЕТА: складати план лікування часткової 
відсутності зубів з використанням бюгельних протезів. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
при  дефектах коронок зубів на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 
обстеження хворих з дефектами 
коронок зубів (кафедра 
стоматології№1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
рентгенологічних та 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
інструментальних методів 
дослідження, оцінювати їх 
результати (кафедра 
стоматології№1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику дефектів коронок 
зубів Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
різних дефектах коронок зубів 
(кафедра стоматології№1). 

4. Діагностувати ускладення, 
що виникають при діагностиці 
і лікуванні  дефектів коронок 
зубів 

4. Розпізнавати синдроми  
дефектів коронок зубів (кафедра 
стоматології№1). 

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з дефектами 
коронок зубів 

5.Застосовувати сучасні технології 
при  протезуванні дефектів зубів 
(кафедра стоматології№1). 

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих з дефектами коронок 
зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедра стоматології№1). 

 

Еталони відповідей: 1А, 2А, 3А, 4Д, 5С, 6В, 7Е, 8В, 9В, 10С. 
Еталони відповідей: 1А, 2С, 3В, 4А, 5С, 6С, 7А, 8Е, 9Е 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в 

наступних літературних джерелах: 
14. Ортопедическая стоматология. Учебник/ Под ред. Н.Г. 
Аболмасова.- М.: МЕДпресс-информ, 8-е издание, 2013.- 512 с ил.  
15. Стоматология: введение в ортопедическую стоматологию : учеб, 
пособие / А.В. Севбитов [и др.].; под ред. А.В. Севбитова. — Ростов 
н/Д: Феникс, 2015. - 91, [1] с.: ил.  
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16. Ортопедическая стоматология: учебник/ Под ред. проф. И.Ю. 
Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 640с. 
17. Міщенко В.П.., Силенко Ю.І., РубаненкоВ.В., Жукова І.О. 
Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології. – Полтава, 
2011. – 26с. 
18. Абакаров, С. И. Микропротезирование в стоматологии: учебник 
/ С. И. Абакаров, Д. В. Сорокин, Д. С. Абакарова; под ред. С. И. 
Абакарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -384 с.: ил.  
19. Булычева Е.А., Трезубов В.В. Предварительное зубное 
протезирование. Учебное пособие / Под ред. В.Н. Трезубова. - СПб: 
Человек, 2019. - 92 с. 
20. Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология: учебн. для студ. 
/Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, М.С.Сердюков. - 10-е изд. : 
перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2018. - 556 с. : ил. 
21. Шустова В. А., Шустов М. А. Применение ЗD-технологий в 
ортопедической стоматологии / В. А. Шустова, М. А. Шустов. — 

Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016. - 159 с. 
22. Трезубое В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология 
лечебных и профилактических аппаратов : учебн. для студ. / 
В.Н.Трезубов, Л.М.Мишнёв, Н.Ю.Незнанова, С.Б.Фищев ; под ред. 
з.д.н. России, проф. В.Н.Трезубова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : 
МЕДпресс-информ, 2014. — 312 с. : ил. 
23. Протоколи надання стоматологічної допомоги // За заг. ред. 
Ю.В.Опанасюка.- К.: ТОВ Стан.-інформ. центр „Світ сучасної 
стоматології”, 2008. –С. 66-86. 

24. Протезирование пациентов при полной потере зубов: учебное 
пособие для студентов 5 курса стоматологического факультета 
(модуль «Протезирование при полной потере зубов» дисциплины 
«Стоматология» по специальности «060201 - Стоматология» ФГОС 
3 +) / В.Н. Трезубое [и др.]; под ред. В.Н. Трезубова. - Иэд. 2-е, 
испр. и доп. - СПб.: Человек, 2017. - 88 с. 
25. Загорский В.А. "Окклюзия и артикуляция". - Минск: БИНОМ-

Пресс, 2012.- 216 с ил. 
26. Копейкин В.Н. Пособие по ортопедической стоматологии. – М.: 
Медицина, 2009. – 491с. 
27. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М.. Ортопедическая 
стоматология: Санкт- Петербург «Фолиант», 2009. – С.15-62. 
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Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з «Інструкцією 
з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 
факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка. 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота слухачів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування та 
огляду, визначення попередьного 
діагнозу); 

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реаблітації хворого; 

215 

125 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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ТЕМА 6: Клінічні та лабораторні етапи виготовлення 
бюгельних протезів. Отримання відбитків моделей. Визначення 
центральної оклюзії. Паралелометрія. Технологія виготовлення 
каркасів. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

          Сучасні посібники з ортопедичної стоматології розглядають 

лише клінічні основи зубопротезування, але підготовка 
кваліфікованого лікаря-стоматолога, вдосконалення його знань з 
ортопедичної стоматології неможливі без володіння основами лабо- 

раторної техніки. Лікар-стоматолог, який співпрацює зі своїм 

помічником — зубним техніком, має повністю володіти основами 
лабораторної техніки, знати, на яких етапах можливі помилки при 
виготовленні протезів, чим слід користуватися при виборі їх 
конструкції. 

ЗАГАЛЬНА МЕТА: складати план лікування часткової 
відсутності зубів з використанням бюгельних протезів. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
при  дефектах коронок зубів на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об′єктивне 
обстеження хворих з дефектами 
коронок зубів (кафедра 
стоматології№1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
рентгенологічних та 
інструментальних методів 
дослідження, оцінювати їх 
результати (кафедра 
стоматології№1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику дефектів коронок 
зубів Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при 
різних дефектах коронок зубів 
(кафедра стоматології№1). 

4. Діагностувати ускладення, 
що виникають при діагностиці 

4. Розпізнавати синдроми  
дефектів коронок зубів (кафедра 
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Еталони відповідей: 1А, 2С, 3В, 4А, 5Д, 6Е, 7Е. 
Еталони відповідей: 1С, 2А, 3Е, 4Е, 5С, 6Д. 
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і лікуванні  дефектів коронок 
зубів 

стоматології№1). 

5.Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого з дефектами 
коронок зубів 

5.Застосовувати сучасні технології 
при  протезуванні дефектів зубів 
(кафедра стоматології№1). 

6.Провести експертизу 
працездатності, визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
хворих з дефектами коронок 
зубів. 

6. Проводити експертизу 
працездатності в стоматологічній 
клініці (кафедра стоматології№1). 
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Технологічна карта практичного заняття. 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з «Інструкцією 
з оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та слухачів 
факультету інтернатури та післядипломної освіти ДНМУ”, 
затвердженою Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної 
діяльності проводиться стандартизовано. Відповідно до структури 
практичного заняття оцінюються самостійна робота та поточний 
тестовий контроль. За кожен з них виставляється окрема оцінка. 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1.  Визначення рівня підготовки до 
заняття 

20 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 10 

шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота слухачів:  
- курація хворих 

 визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування та 

огляду, визначення попередьного 
діагнозу); 

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та оцінювати 
результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення  заключного 
діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реаблітації хворого; 

215 

125 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень. 
Ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 20.). 
 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

 

 

Учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
слухачів  

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних 
задач 

45 

 

30 

15 

Хворі,  амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми.  

Слайдоскоп, 

діапроектор 

Учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 20 Тести формату А за 
темою заняття  10 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

20 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
слухачів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДНМУ 
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Короткі методичні вказівки до роботи слухачів на 

практичному занятті 
На початку заняття проводиться перевірка та корекція 

вихідного рівня знань-вмінь, шляхом рішення тестових завдань 
(10 тестів формату А). Після самостійної роботи слухачом 
здійснюється контрольний розбір кожної клінічної ситуації, 
акцентується увага на припущених помилках, аргументується 
вірна відповідь (10 тестових завдань для текучого контролю 
знань-вмінь). До активної роботи з обговорення представлених у 
тестах клінічних ситуацій залучається вся група. Після цього 
проводиться демонстрація наочностей за темою заняття. Потім 
слухачі приступають до самостійної роботи – прийому хворих у 
клінічній залі під контролем викладача. Слухачі залучаються 
також до консультації хворих; проводять опитування пацієнтів, 
уважно вислуховують усі скарги, цілеспрямовано збирають 
анамнез хвороби і життя, здійснюють огляд та інструментальні 
методи дослідження, виділяють ведучий клінічний синдром, за 
допомогою діагностичних алгоритмів проводять диференційну 
діагностику, аналізують результати додаткових методів 
досліджень. У результаті  клінічного розбору за допомогою 
викладача й у присутності всієї групи встановлюються 
попередній та остаточний діагнози, намічається план подальшого 
обстеження, загального і місцевого лікування. При необхідності 
виписується направлення на додаткове дослідження, 
консультацію до іншого фахівця, рецепти, даються наставлення 
хворому за методикою проведення терапії вдома. Після 
закінчення прийому хворих слухачі заповнюють амбулаторну 
картку стоматологічного хворого, журнал щоденного обліку. 
Потім відбувається підсумковий тестовий контроль знань лікарів-

курсантів (10 тестів), розбір та корекція припущених помилок. 
Наприкінці заняття підводиться підсумок, виставляються 

оцінки. 
 


