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Структура дисципліни
Програма з дисципліни
(360 годин) передбачає:

 18 лекцій (36 годин);
 56 практичних занять (112 годин);
 212 годин самостійної роботи
слухача (СРС).

Дисципліна «Клінічне та
лабораторне матеріалознавство
сучасної стоматології», яка
включає п’ять змістових модулів:
 змістовий модуль 1.
«Терапевтична стоматологія»;
 змістовий модуль 2.

«Дитяча стоматологія»;
 змістовий модуль 3.
«Ортопедична стоматологія»;
 змістовий модуль 4. «Ортодонті »;
 змістовий модуль 5. «Хірургічна
стоматологія».



Тематичні плани лекцій

Модуль 1. 
“Терапевтична
стоматологія”

 Стоматологічні матеріали для реставрації зубів – одного з
напрямків естетичної стоматології (2 год.)

 Сучасні методики реставрації зубів (2 год.)

 Матеріально-технічне забезпечення відтворення
функціональної посмішки, анатомічні та естетичні параметри
обличчя (2 год.)

 Технологічне забезпечення сучасних методів
рентгенодіагностики СНЩС і слинних залоз (2 год.)

 Методи, дози навантаження при проведенні конусно-променевої
діагностики (2 год.)

 Матеріально-технічне забезпечення планування
імплантологічного лікування (2 год.)

 Сучасний підхід до вибору пломбувальних матеріалів для
кореневих каналів (2 год.)

 Методи ізоляції та захисту робочого поля: кофердам, оптідан,
«Optra cate», рідкий кофердам (2 год.)



Тематичні плани лекцій

 Модуль 2.“Дитяча 
стоматологія”

 Модуль 3. 
«Ортопедична 
стоматологія»

 Модуль 4. 
«Ортодонтія»

 Методи ART техніки реставрації склоіномерними цементами. 
Закритий і відкритий “сендвіч”, техніка “slot” і тунельної реставрації 
гібридними склоіномерами і компомерами (2 год.)

 Індивідуальни засоби гігієни ротової порожнини у дітей (2 год.)

 Використання герметиків в профілактиці фісурного карієсу (2 год.)

 Відбиткові матеріали, класифікація, властивості та показання до 
використання (2 год.)

 Сучасні матеріали для проведення ортодонтичного лікування (2 год.)



Тематичні плани лекцій

Модуль 5.

“Хірургічна
стоматологія”

 Матеріали та методики для проведення
ремоделювання та регенерації кісткової тканини
(2 год.)

 Характеристика остеопластичних матеріалів та
мембран для регенерації кісткової тканини

(2 год.)

 Медикаментозні засоби для лікування запальних
процесів щелепно-лицевої ділянки (2 год.)

 Організація медичного забезпечення військ
мирного часу. Медична служба оперативних
об’єднань (2 год.)

 Актуальні питання стоматологічної допомоги при
надзвичайних станах (2 год.)



Тематичні плани практичних занять
Модуль 1. 

“Терапевтична
стоматологія”

 Медикаментозні середники для обробки дефектів зубів (2 год.)

 Фізико-хімічні властивості, техніка застосування та оперативна підготовка
каріозної порожнини для реставрації амальгамою (2 год.)

 Сучасні стоматологічні реставраційні матеріали: склоіономери, використання
їх у сендвіч-техніції (2 год.)

 Сучасні фотополімеризаційні лампи. Правила застосування, техніка безпеки

 (2 год.)

 Композити світлового твердіння, наноматеріали (2 год.)

 Інструменти, матеріали та методики фінішної обробки реставрації зубів
(2 год.)

 Матеріали для обтурації каналів. Поняття апексогенез, апексіфікація. Засоби
та методи обробки кореневих каналів, їх обтурація (2 год.)

 Рентгенологічні методи контролю якості лікування кореневих каналів (2 год.)

 Коффердам і його застосування при реставраційних і ендодонтичних
маніпуляціях (2 год.)

 Ормокери. Недоліки та переваги (2 год.)

 Використання герметиків в профілактиці фісурного карієсу (2 год.)



Тематичні плани практичних занять
Модуль 1. 

“Терапевтична
стоматологія”

 Вкладки – альтернатива методу реставрації композитними
матеріалами (2год.)

 Шляхи розвитку і методики виготовлення вкладок, способи
фіксації на твердих тканинах зуба (2 год.)

 Озонотерапія в стоматологічній практиці (2 год.)
 Способи компенсації об’ємної усадки композитних матеріалів,

забезпечення адгезії і герметизму на межі реставрація – зуб,
методи усунення післяреставраційної больової чутливості (2 год.)

 Адгезивна техніка в стоматології (2 год.)
 Ендодонтичні міроприємства при незавершеному формуванні

коренів. Апексофікація (2 год.)
 Методи корекції дисколорацій твердих тканин зубів (2 год.)
 Лікувальні пасти і пов’язки для лікування пародонтиту (2 год.)
 Фармакотерапія захворювань тканин пародонта. Догляд за

ротовою порожниною (2 год.)
 Засоби фармакотерапії при лікуванні захворювань СОРП (2 год.)
 Матеріали, які використовують в терапевтичній

стоматології в особистому науковому дослідженні (2 год.)



Тематичні плани практичних занять

Модуль 2.

“Дитяча
стоматологія”

 Методи ART техніки реставрації
склоіномерними цементами (2 год.)

 Особливості застосування пломбувальних
матеріалів для обтурації кореневих каналів в
тимчасових та постійних зубах у дітей (2 год.)

 Матерали та методики комплексного лікування
захворювань тканин пародонта у дітей (2 год.)

 Засоби фармакотерапії при лікуванні
захворювань СОРП у дітей (2 год.)

 Матеріали, які використовують в дитячій
стоматології в особистому науковому
дослідженні (2 год.)



Тематичні плани практичних занять

Модуль 3. 
“Ортопедична
стоматологія”

 Відбиткові матеріали, класифікація, властивості та показання до використання (2
год.)

 Метали та сплави в ортопедичній стоматології (2 год.)

 Сплави металів. Легкоплавкі сплави та припої (2 год.)

 Класифікація пластмас. Пластмаси для мостоподібних протезів. Режими
полімеризації пластмас (2 год.)

 Композиційні зуботехнічні матеріали та їх стисла характеристика. Показання до
використання (2 год.)

 Матеріали для обробки, шліфування, полірування. Матеріали для фіксації
незнімних конструкцій (2 год.)

 Матеріали для виготовлення моделей, їх стисла характеристика (2 год.)

 Фарфорові маси. Класифікація фарфорових мас та технологія їх застосування.
Характеристика компонентів фарфорових мас (2 год.)

 Матеріали при лікуванні адгезивними мостоподібними протезами (АМП) (2 год.)

 Матеріали та методики догляду за ортопедичними конструкціями та гігієна ротової
порожнини в процесі користування ними (2 год.)

 Матеріали які використовують для виготовлення незнімних шин. Показання до
використання різних шинуючих елементів в знімних шинах-протезах (2 год.)

 Матеріали, які використовують в ортопедичній стоматології в особистому
науковому дослідженні (2 год.)



Тематичні плани практичних занять

Модуль 4.

“Ортодонтія”

 Аналіз, діагностика та планування
ортодонтичного лікування на основі даних
ортопантомограм та комп’ютерної
томографії (2 год.)

 Стоматологічні матеріали для виготовлення
незнімних ортодонтичних конструкцій

(2 год.)

 Стоматологічні матеріали для виготовлення
знімних ортодонтичних конструкцій (2 год.)

 Матеріали, які використовують в
ортодонтії в особистому науковому
дослідженні (2 год.)



Тематичні плани практичних занять
Модуль 5. 

“Хірургічна
стоматологія”

 Характеристика сучасних знеболюючих препаратів (2 год.)
 Методи та засоби зупинки кровотечі після видалення зуба (2 год.)
 Медикаментозні засоби для профілактики ранньої та пізньої

токсичної реакції після проведення анестезії (2 год.)
 Медикаментозні методи лікування запальних процесів ЩЛД (2 год.)
 Невідкладні стани в стоматології (2 год.)
 Засоби для надання невідкладної допомоги при травмах ЩЛД

(2 год.)
 Медикаментозні засоби для хірургічної обробки ран язика, слинних

залоз, травматичних уражень (2 год.)
 Оцінка та вибір методу регенеративного лікування атрофії кісткової

тканини коміркового частини верхньої і нижньої щелеп (2 год.)
 Характеристика та властивості остеопластичних матеріалів та

бар’єрних мембран: остеоіндуктивні остеопластичні матеріали;
остеокондуктивні остеопластичні матеріали (2 год.)

 Матеріали для трансплантації аутогенних кісткових блоків (2 год.)
 Матеріали, які використовують в хірургічній стоматології в

особистому науковому дослідженні (2 год.)



Оцінювання

 Максимальна кількість балів, що присвоюється здобувачам при
засвоєнні матеріалу – 200 балів, в тому числі за поточну діяльність –
120 балів, за результатами підсумкового контролю (іспиту) – 80 балів.

 Кількість балів, яку здобувач набрав з дисципліни, визначається як
середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума
балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).

 Іспит вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не менше 50
балів.

 Оцінювання здійснюється за трьома критеріями:
 Оцінювання поточної навчальної діяльності

 Оцінювання самостійної (індивідуальної) роботи

 Підсумковий контроль знань



Оцінювання

Критерії оцінювання 
поточного контролю рівня 
знань

 До підсумкового контролю
(іспиту) допускається
здобувач, який виконав всі
види робіт, передбачених
навчальною програмою та
при вивченні розділів набрав
не менше 54 балів.

 На практичних заняттях
здобувачів оцінюють в 0, 1, 2
бали.



Оцінювання

Оцінювання самостійної 
роботи

Оцінювання 
індивідуальної роботи

 Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка
передбачена в темі поряд з аудиторною роботою,
здійснюється під час поточного контролю теми
на відповідному аудиторному занятті, а також на
іспиті

 Форми індивідуальної роботи:
 участь із доповідями в науково-практичних

конференціях:
 доповідь – 4 бали.
 участь у тематичних тренінгах, майстер-класах,

стажуваннях із отриманням сертифіката учасника:
 1 участь – 4 бали.
 участь у стажуваннях понад 7 годин із

отриманням сертифіката учасника:
 1 участь – 4 бали.



Оцінювання

Підсумковий контроль
знань (іспит), його
форми і оцінювання

 Підсумковий контроль (іспит) проводиться в кінці
циклу: а) практична частина заключної атестації
(оцінка діяльності при курації хворих);
б) тестування на комп’ютері (40 тестів); в) усна
співбесіда по питаннях до заключної атестації.

 Кожному здобувачу слід розв’язати 40 тестів. Кожна
правильна відповідь – 1 бал. Максимальна кількість
балів за тестові завдання – 40 балів.

 При здачі практичних навиків кожен здобувач
повинен виконати 5 практичних навиків.
Максимальний бал за правильно виконаний
практичний навик – 5 балів, тому при відмінному
виконанні здобувачем всіх практичних навиків, він
отримує 25 балів.



Оцінювання

Підсумковий контроль
знань

Критерії оцінювання
практичних навиків:

 5 – здобувач правильно зібрав скарги пацієнта, анамнез хвороби,
життя, повністю володіє методами обстеження об’єктивними і
суб’єктивними. Здобувач правильно сформулював діагноз, провів
диференційну діагностику, вірно склав план лікування даного
пацієнта. Здобувач правильно заповнив амбулаторну картку, підібрав
інструментарій та матеріали для проведення практичного навику.
Впевнено, якісно провів дану маніпуляцію, надав рекомендації, при
необхідності взяв на диспансерний облік, дав чіткий перелік
матеріалів, необхідних для здійснення маніпуляцій.

 4 – здобувач правильно зібрав скарги пацієнта, анамнез хвороби,
життя, повністю володіє методами обстеження об’єктивними і
суб’єктивними. Здобувач правильно сформулював діагноз, провів
диференційну діагностику, вірно склав план лікування даного
пацієнта. Здобувач правильно заповнив амбулаторну картку, підібрав
інструментарій та матеріали для проведення практичного навику.
Впевнено, якісно провів дану маніпуляцію, надав рекомендації.
Проте, не зміг чітко визначити, чи пацієнт з даним діагнозом
повинен бути на диспансерному обліку і чітко дати перелік
матеріалів, необхідних для здійснення маніпуляцій.



Оцінювання
Підсумковий контроль
знань

Критерії оцінювання
практичних навиків:

 3 – здобувач правильно зібрав скарги пацієнта, анамнез хвороби, життя,
повністю володіє методами обстеження об’єктивними і суб’єктивними.
Здобувач правильно сформулював діагноз, провів диференційну
діагностику, допустив помилки при складанні плану лікування даного
пацієнта. Здобувач правильно заповнив амбулаторну картку, підібрав
інструментарій та матеріали для проведення практичного навику. Провів
дану маніпуляцію. Проте, не надав рекомендації для подальшого лікування
та не надав перелік матеріалів, необхідних для здійснення маніпуляцій.

 2 – здобувач правильно зібрав скарги пацієнта, анамнез хвороби, життя,
повністю володіє методами обстеження об’єктивними і суб’єктивними.
Здобувач правильно сформулював діагноз, однак не зміг провести
диференційну діагностику в повному обсязі. Здобувач правильно заповнив
амбулаторну картку, підібрав інструментарій та матеріали для проведення
практичного навику, не надав перелік матеріалів, необхідних для
здійснення маніпуляцій.

 1 – здобувач зібрав скарги пацієнта, анамнез хвороби, життя, володіє
методами обстеження об’єктивними і суб’єктивними. Виникли труднощі у
постановці діагнозу, проведенні диференційної діагностики та наданні
переліку матеріалів, необхідних для здійснення маніпуляцій.

 0 – здобувач не володіє матеріалом.



Оцінювання

Підсумковий
контроль знань

Критерії оцінювання
усного опитування:
здобувач повинен
відповісти на 5 питань,
кожне з яких
оцінюється у 3 бали.
Максимальна кількість
балів – 15.

 3 – відповідь здобувача відповідає вимогам
вищої школи. Здобувач глибоко і досконало
засвоїв програмний матеріал, логічно його
викладає, при цьому не відчуває труднощів з
відповідями на додаткові питання.

 2 – здобувач має знання основного матеріалу,
володіє термінологією, проте виникають
труднощі з відповідями на додаткові
запитання.

 1 – здобувач поверхнево засвоїв основний
матеріал. Відповідь на питання не послідовна,
не логічна. На додаткові питання не відповідає.

 0 – здобувач не володіє матеріалом.



Оцінювання

Конвертація кількості
балів з дисципліни в
оцінки за шкалою ECTS
та за чотирибальною
(традиційною) шкалою

Оцінка в балах Оцінка за 

національною 

шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка Пояснення

180-200 5 (відмінно) А

Відмінно (відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок)

160-179

4 (добре)

B
Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками)

140-159
С

Добре (в цілому правильне 

виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок)

130-139

3 (задовільно)

D
Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків)

120-129 E

Достатньо (виконання 

задовольняє мінімальним 

критеріям)

100-119

2 (незадовільно)

FX
Незадовільно (з можливістю 

повторного складання)

1-99 F
Незадовільно (з обов'язковим 

повторним курсом)



Політика дисципліни

 Нормативні документи ІФНМУ щодо організації освітнього процесу

 Положення про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному медичному
університеті

 https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Положення_про_організацію_освітнь
ого_процесу_в_іфнму.pdf

 Правила внутрішнього трудового розпорядку
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_rozpor_IFNMU.pdf
 Положення про процедуру розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) студентів Івано-

Франківського національного медичного університету
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Polozhennia_pro_rozhliad_zvernen_stude
ntiv.pdf
 Положення про неформальну та інформальну освіту в Івано-Франківському національному

медичному університеті
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/Положення%20
про%20неформальну%20та%20інформальну%20%20освіту%20учасників%20освітнього%20процесу%20І
ФНМУ%202020.pdf

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_rozpor_IFNMU.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Polozhennia_pro_rozhliad_zvernen_studentiv.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/Положення про неформальну та інформальну  освіту учасників освітнього процесу ІФНМУ 2020.pdf


Політика дисципліни

 При вивченні навчальної дисципліни «Клінічне та лабораторне матеріалознавство сучасної
стоматології» передбачено використання дистанційних технологій для проведення лекцій та
практичних занять. Практичні заняття та самостійна позааудиторна робота може проводитися на базах
кафедри: школи в місті та області, геріатричний пансіонат, де в першу чергу забезпечуються на буття
здобувачами освіти соціальних навичок.
 Відвідування занять є обов’язковим. Пропущені через хворобу заняття мають бути відпрацьовані
упродовж 1 місяця в індивідуальному порядку з наданням довідки про хворобу. Пропущені заняття з
неповажних причин повинні бути відпрацьовані впродовж 2 тижнів із наданням довідки-дозволу з
відділу аспірантури та докторантури на відпрацювання. Пропущені заняття з поважних причин (участь
у конференції, олімпіаді, змаганнях тощо) слід відпрацювати впродовж 2 тижнів з наданням довідки-
дозволу відділу аспірантури та докторантури.
 Відпрацювання лекцій проводиться у викладача, який читав лекцію, кожен день тижня після 14.00.
По поважній причині – має бути наявний план лекції і написана лекція згідно плану. По неповажній
причині – має бути наявний план лекції, написана лекція згідно плану, а також викладач проводить
опитування по лекції. Умови та тривалість відпрацювання лекційного заняття обумовлюються
лектором.



Політика дисципліни

 Відпрацювання практичних занять відбуваються на кафедрі стоматології ПО кожної

п’ятниці з 14:00-15:00 у викладача, шляхом усного опитування чи перевірки письмових

завдань із пропущеної теми. Для відпрацювання практичних занять використовують також

і зарахування результатів, здобутих у неформальній та інформальній освіті відповідно до

Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу Івано-

Франківського національного медичного університету.

 Здобувач отримує залік лише за умови відпрацювання практичних занять та лекцій і

отримання мінімального балу.

 Недопустимими є запізнення на заняття та пропуски без поважних причин;

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час

опитування чи виконання тестових завдань (якщо це не передбачено умовами завдання),

плагіат. Списування під час роботи заборонено (в т.ч. із використанням мобільних

девайсів). Мобільні пристрої використовуються лише при он-лайн тестуванні. Заохочується

активність, ініціативність, творчий підхід.



У розділі ортопедичої стоматології розглянемо:
1. Відбиткові матеріали

2. Базисні матеріали
3. CAD/CAM технології

3. Матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій
4. Допоміжні матеріали



Ви обов’язково дізнаєтеся про нові відбиткові матеріали в клініці 

ортопедичної стоматології. 

А ще … за якими критеріями  їх обирати: нові? кращі? чи завжди кращі нові? 



З яких матеріалів виготовляють сучасні ортопедичні 
конструкції та які їхні переваги та недоліки ще не вивчені



У розділі терапевтичної стоматології розглянемо сучасні 
матеріали та методики реставрації зубів та зубних рядів



диференційований підхід до вибору пломбувальних матеріалів для 
кореневих каналів



Методи ізоляції та захисту робочого поля: Кофердам, оптідан, 
“Optra cate”.



У розділі дитячої стоматології розглянемо:Методи ART техніки реставрації 
склоіномерними цементами. Закритий і відкритий “сендвіч”, техніка “slot” і 

тунельної реставрації гібридними склоіномерами і компомерами.



Вас зацікавить вибір індивідуальних засобів гігієни 
ротової порожнини у дітей



Актуальним залишається вибір герметиків в профілактиці 
фісурного карієсу.



У розділі хірургічної стоматології розглянемо актуальні 
питання імплантології: які імпланти вибрати?



Цікавим буде питання вибору остеопластичних матеріалів та 
мембран для регенерації кісткової тканини



При вивчені ВК6 Ви обов’язково 
дізнаєтеся про основні та 

допоміжні матеріали, 
медикаментозні середники у 

Вашому науковому дослідження,  



«Якщо Ви робите щось точно так, як 
робили  це двадцять років тому, 

значить, напевно, існує  більш вдалий 
спосіб це робити»

То ж вивчаючи дисципліну «Клінічне та 
лабораторне матеріалознавство  сучасної 

стоматології»
Ви стовідсотково будете ознайомлені з 

інноваційними матеріалами, технологіями 
стоматологічної практики

Стрімкий розвиток стоматологічного

матеріалознавства цілком відповідає словам видатного

американського вченого-винахідника Томаса Алва

Едісона:


