
Структура змісту іспиту  

для здобувачів освітньо-професійної програми «Стоматологія 

ортопедична»  

 

Вісь 1 – вісь змісту 

Код Тематичний розділ / теми Питома 

вага % 

1.0.0.0 Домедична допомога 3 

1.1.0.0 Надання домедичної допомоги в умовах  бойових дій  

1.2.0.0 Надання домедичної допомоги постраждалим при порушенні прохідності 

верхніх дихальних шляхів - обструкція стороннім тілом 
 

1.3.0.0 Надання домедичної допомоги постраждалим при кровотечах  

1.4.0.0 Надання домедичної допомоги постраждалим при травмі   

1.5.0.0 Надання домедичної допомоги постраждалим при переломах кісток кінцівок  

1.6.0.0 Надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на гостре отруєння 

невідомою речовиною 
 

1.7.0.0 Надання домедичної допомоги постраждалим при термічних та хімічних 

опіках 
 

1.8.0.0 Надання домедичної допомоги постраждалим при загальному 

переохолодженні та або відмороженням 
 

1.9.0.0 Надання домедичної допомоги постраждалим при пошкодженні очей  

1.10.0.0 Надання домедичної допомоги постраждалим при ураженні електричним 

струмом або блискавкою 
 

2.0.0.0 Анатомо-фізіологічні особливості органів та тканин щелепно-лицевої 

ділянки; біомеханіка нижньої щелепи 

3 

3.0.0.0 Організація та надання стоматологічної допомоги 3 

4.0.0.0 Асептика та антисептика 1 

5.0.0.0 Помилки та ускладнення при проведенні стоматологічного лікування  3 

6.0.0.0 Матеріали 15 

6.1.0.0 Основні матеріали  

6.1.1.0 Сплави  

6.1.1.1 Сплави на основі благородних металів  

6.1.1.2 Сплави на основі неблагородних металів  

6.1.2.0 Керамічні маси  

6.1.3.0 Полімерні матеріали для облицювання  

6.2.0.0 Допоміжні матеріали  

6.2.1.0 Гіпси  

6.2.2.0 Воскові суміші  

6.2.3.0 Матеріали для шліфування та полірування  

6.2.4.0 Формувальні матеріали та матеріали для лиття  

7.0.0.0 Зуботехнічне обладнання та інструментарій для виготовлення 

ортопедичних конструкцій і щелепно-лицевих протезів 

3 

8.0.0.0 Зуботехнічне обладнання та інструментарій для виготовлення 

ортодонтичих апаратів 

1 

9.0.0.0 Виготовлення незнімних протезів 30 

9.1.0.0 Вкладки, вініри  

9.2.0.0 Штифтові конструкції  

9.3.0.0 Коронки  

9.4.0.0 Мостоподібні протези  

10.0.0.0 Виготовлення знімних протезів 30 

10.1.0.0 Часткові знімні протези  



10.1.1.0 Бюгельні   

10.1.2.0 Пластинкові  

10.2.0.0 Повні знімні протези  

11.0.0.0 Виготовлення щелепно-лицевих конструкцій 3 

12.0.0.0 Виготовлення ортодонтичних апаратів 5 

Вісь 2 – вісь професійних компетентностей 

1.0.0.0 Здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички щодо 

принципів організації та надання першої медичної допомоги на 

догоспітальному етапі у випадках невідкладних станів та травм. 

 

2.0.0.0 Здатність приймати обґрунтовані рішення в професійній діяльності, 

оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

 

3.0.0.0 Спроможність адаптуватися до нових умов фахової діяльності, 

оволодівати сучасною технікою та технологіями відповідно до потреб 

професійної діяльності. 

 

4.0.0.0 Здатність до використання в практичній діяльності інформації про 

властивості матеріалів, металів та їх сплавів і про зміну цих 

властивостей в залежності від структури і методу обробки; обирати 

матеріали з урахуванням конкретного призначення, враховуючи 

показання та протипоказання. 

 

5.0.0.0 Здатність до використання зуботехнічного обладнання, інструментарію 

на етапах виготовлення знімних, незнімних, бюгельних протезів, 

ортодонтичних апаратів та щелепно-лицевих конструкцій. 

 

6.0.0.0 Здатність до використання теоретичних знань на етапах виготовлення 

зубних протезів, ортодонтичних апаратів та щелепно-лицевих 

конструкцій. 

 

 

 


