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Семестр, рік 
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III-ІV семестр семестр (2 рік навчання) 

Дні, час, місце Час і місце (номер лекційного залу, аудиторії) 

проведення навчальної дисципліни визначається 

відповідно до затвердженого розкладу занять. 

Викладач (-і) Зав. кафедри доц., к.мед.н. Рожко П.Д., завуч кафедри 

Чередниченко А.В., доценти, к.мед.н.: Рябошапко А.А., 

Бурдейний В.С., Баликов В.В., Кушнір М. В., асистенти 

к.мед.н: Розуменко М.В., Шахновський І.В., Розуменко 

В.А ., Адамів С.І., Лисенко В.В. 

Контактний 

телефон 

на кафедрі телефон відсутній 

Е-mail ortstom-onmedu@ukr.net 

Робоче місце Кафедра ортопедичної стоматології, вул. Торгова, 15 

Консультації Очні консультації: 14.30 – 16.00 години в четвер, та 8.30 

– 13.00 години в суботу. 

Он-лайн консультаціі: проводять за домовленністю з 

викладачем, який проводить заняття в групі в 

індивідуальному порядку.  

 

КОМУНІКАЦІЯ 
Комунікація зі студентами буде здійснюватися в аудиторії за розкладом, а 

також за допомогою платформи Microsoft Times, Zoom, Е-mail, за телефоном 

викладача – у випадку дистанційного навчання. 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ   

Предметом вивчення під час проходження виробничої практики є догляд 

за хворими і виконання медичних і медичних стоматологічних маніпуляцій. 

Пререквізити: 

Дисципліна ґрунтуються на засвоєнні студентами теоретичного матеріалу 

з основних базових дисциплін (анатомії людини, гістології, цитології та 

ембріології, фізіології, патофізіології, патоморфології, загальної хірургії, 

пропедевтики внутрішньої медицини, фармакології), з якими інтегрується 

програма виробничої практики. 

Метою проходження виробничої практика забезпечення підготовки 

студентів до професійної діяльності по догляду за хворими терапевтичного та 

хірургічного профілів, Роботі на посаді середнього медичного персоналу в 

терапевтичному, хірургічному, ортопедичному відділеннях стоматологічної 

поліклініки і в дитячій стоматологічній поліклініці. 
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Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Ортопедична 

стоматологія, в т.ч. імплантологія» є: навчити студентів  проводити обстеження 

пацієнтів в клінічному кабінеті з використанням стоматологічного обладнання 

та інструментарію; навчити студентів аналізувати  діагностичні моделі пацієнтів 

з різними видами патології зубощелепного апарату; на основі клінічного 

мислення вибирати  методи відновлення дефектів зубів та зубних рядів; навчити 

студентів виконувати практичні  навички  під час клінічного прийому пацієнтів 

з різними дефектами зубощелепного апарату; навчити студентів вирішувати 

ситуаційні задачі, що мають клінічне  спрямування. 

 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у ОПП). 

Очікувані результати: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формування яких 

сприяє навчальна дисципліна «Сестринська практика в стоматології»: 

визначати завдання і обов'язки медичної сестри, організації роботи 

стоматологічного відділення ортопедичного профілю; 

 демонструвати знання щодо дотримання правил техніки безпеки на 

робочому місці; демонструвати вміння заповнення медичної документації; 

 оволодіти навичками приготування різних стоматологічних цементів для 

фіксації ортопедичних конструкцій, матеріалів для отримання стоматологічних 

відбитків; 

 демонструвати знання інструментарію ортопедичного відділення; 

демонструвати правила дезінфекції та стерилізації стоматологічного 

інструментарію та обладнання; 

вміти підготувати стоматологічне обладнання до санітарної обробки, 

стоматологічний інструментарій для стерилізації. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (не передбачає) практичних (4 год), 

організації самостійної роботи студентів  (18,5 год.).  

Під час викладання дисципліни використовуються методи: розповідь 

лектора, демонстрація Power Point та поясненням, бесіда, аналіз нової 

інформації. Під час виконання практичних занять студенти використовують 

теоретичні знання для виконання практичних завдань.  

Формат проведення практичних занять включає: 

– перевірку знань попередньо вивченого матеріалу (контрольний захід);  

– опрацювання нового матеріалу та отримання завдання на наступне 

заняття. 

 

Зміст навчальної дисципліни  

Організація ортопедичного відділення. Техніка безпеки в ортопедичному 

відділенні 
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Професійні обов'язки медичної сестри ортопедичного відділення. 

Дезінфекція і стерилізація 

Класифікації відбиткових матеріалів і відбитків. Особливості зняття 

відбитків різними матеріалами 

Стоматологічні матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. 

Правила змішування цементу для фіксації 

Диференційний залік 

 

Перелік  рекомендованої літератури  

Основна література: 

1. Догляд за хворими: підручник / Ю.П. Гніденко, А.Н. Ковальова, В Г. 

Jlicoвій, А.В. Охапкіна і ін - М.: ВСВ "Медицина", 2010. - 488 с. 

2. Пропедевтика внутрішньої медицини / К.А. Бобкович [и др.]; під заг. 

редакцією проф. М.С. Расіна. - Вінниця: «Нова книга», 2014 - 207 с. 

3. Догляд за хворими (практика). Методичний посібник для проходження 

виробничої практики студентами 2 курсу стоматологічного факультету. / [І.П. 

Кайдашев, М.С. Расін, Л. Савченко та ін.] - Полтава: видавництво УМСА.-2010-

45с. 

Додаткова література : 

1.Касевіч Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна 

техніка: підручник, друга видання, виправлене / Н.М. Касевіч-К. Медицина, 

2009. - 424 с. 

2.Нетяженко В.З. Загальний і спеціальний догляд за хворими. / Нетяженко 

В.З., Сьоміна А.Г..Прісяжнюк М.С.- До.: Здоров'я. 1993.- 304 с. 

3.Шуліпенко Н.М. Загальний і спеціальний догляд за хворими 

терапевтичного профілю [навчально-медичне посібник] / Н.М. Шуліпенко - М., 

1998. - 127 с. 

4.Матеріалознавство в стоматології [навчальний посібник для студентів 

стоматологічних факультетів] / За заг. ред. проф. М.Д. Короля. - Вінниця: Нова 

книга, 2008. - 240 с. 

5.Основи стоматології / [під ред. В.О.Маланчук]. - М.: Медицина, 2009. - 

591 с 

6.Дезінфекція, перед стерилізаційне очищення стерилізація медичних 

виробів в закладах охорони здоров'я // Стоматолог Інфо. - 2016. - N 10 

(Спецвипуск). - C. 2-74. 

7.Наказ «Про затвердження методичних рекомендацій" Хірургічна та 

гігієнічна обробка рук медичного персоналу »// Стоматолог Інфо. - 2016. - N 10 

(Спецвипуск). - C. 55-62. 

8.Санітарні правила пристрою, устаткування, експлуатації амбулаторно-

поліклінічних установ стоматологічного профілю, охорони праці та особистої 

гігієни персоналу // Стоматолог Інфо. - 2016. - N 10 (Спецвипуск). - C. 43-54. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей тем. Оцінка поточної успішності виставляється 

за результатами: 
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1.вірності відповідей на запитання у навчальному посібнику (заповнюється 

студентом під час підготовки до практичного заняття); 

2.співбесіди на практичному занятті; 

3.виконання практичної роботи на занятті. 

При засвоєні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність 

студента виставляються оцінки за 4-бальною традиційною шкалою. 

Оцінювання самостійної роботи: 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті.  

Підсумковий контроль (диференційний залік) здійснюється по 

завершенню кожного курсу. До підсумкового контролю допускаються студенти, 

які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, і які не мають 

пропусків (відпрацювали усі пропуски), мають середній бал за поточну 

навчальну діяльність не менше 3,00 та здали підсумковий тестовий контроль на 

передостанньому занятті не менше ніж на 90 %. 

Диференційний залік оцінюється за результатами співбесіди з завідувачем 

кафедри. Кожний білет включає 3 теоретичних питання. 

Отримана оцінка за дисципліну розцінюється як процент засвоєння  

необхідного об’єму знань  з даного предмету.  

Самостійна робота студентів. 

Підготовка до практичних занять (теоретична, опрацювання практичних 

навичок, вмінь).  

Самостійне опрацювання тем, які не входять до тематичного плану 

практичних занять  

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ   

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  

Підсумковий  контроль (залік) здійснюється в аудиторії, у разі відсутності 

або низького результату перескладається згідно розкладу 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікронавушників, 

телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Відвідування студентами всіх видів навчальних занять є обов’язковим.  

Мобільні пристрої: 

Користуватися мобільними пристроями тільки з дозволу викладача. 

Поведінка в аудиторії: 

Активна ділова атмосфера. 
 


