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Передмова
1. РОЗРОБЛЕНО
робочою групою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
ВНЕСЕНО
Київським міським коледжем
(назва базового вищого навчального закладу)

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від_______________ ________ р. №______________
3. ВВЕДЕНО ДРУГОЮ РЕДАКЦІЄЮ
(вперше, другою редакцією, із змінами та доповненнями)

4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ
В’юницький Володимир Петрович — голова — директор Київського міського медичного
коледжу, академік Міжнародної академії розвитку людини, заслужений лікар України, викладач
вищої категорії, викладач-методист
Гвяздовська Валентина Іллівна — керівник розробки — заступник директора з навчальної
роботи Київського міського медичного коледжу, викладач вищої категорії, викладач-методист
Комаренко Михайло Миколайович — викладач вищої категорії, викладач-методист,
Київський міський медичний коледж
Науменко Мотрона Григорівна — викладач вищої категорії, викладач-методист, Київський
міський медичний коледж
Тищенко Олена Андріївна — заступник директора з навчальної роботи Херсонського
базового медичного коледжу, викладач вищої категорії, викладач-методист
Вакулович Зінаїда Олексіївна — завідувач відділенням стоматологія ортопедична, викладач
вищої категорії, викладач-методист, Житомирський інститут медсестринства
Власенко Антоніна Захарівна — завідувач стоматологічним відділенням, викладач вищої
категорії, викладач-методист, Херсонський базовий медичний коледж
Бойченко Валерій Валентинович — голова циклової комісії зуботехнічних дисциплін,
викладач вищої категорії, Київський міський медичний коледж

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та
розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
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Вступ
Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом,
у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми
державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та
професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня
певного напряму.
Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і
використовується під час:
розроблення складової галузевого стандарту вищої освіти (засоби
діагностики якості вищої освіти);
розроблення складових стандартів вищої освіти вищих навчальних
закладів (варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців та
засобів діагностики якості вищої освіти);
розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і
практик.
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ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
молодшого спеціаліста
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

1201 Медицина
(шифр і назва галузі знань)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

6.120101 Сестринська справа
(шифр і назва напряму підготовки)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

5.12010106 Стоматологія ортопедична
(код і назва спеціальності)

КВАЛІФІКАЦІЯ

3225 Технік зубний
(код і назва кваліфікації)

Чинний від

________________

(рік — місяць — число)

1. Галузь використання
Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють
управління в галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги
в галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують
фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузь знань

1201 Медицина

напрям підготовки

6.120101 Сестринська справа

спеціальність

5.12010106 Стоматологія ортопедична

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікація

3225 технік зубний

(шифр і назва галузі знань)

(шифр і назва напряму підготовки)

(код і назва спеціальності)

(назва освітнього рівня)

(код і назва кваліфікації)

з предметної галузі діяльності виготовлення ортопедичний протезів
з нормативним терміном навчання (денна форма)____2 роки_____
(років, місяців)
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Цей стандарт установлює:
нормативну частину змісту навчання в залікових одиницях, засвоєння
яких забезпечує фор-мування компетенцій відповідно до вимог освітньокваліфікаційної характеристики;
рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;
нормативний термін навчання за очною формою;
нормативні форми державної атестації.
Право на реалізацію ОПП мають вищі навчальні заклади за наявності
відповідної ліцензії, виданої уповноваженим органом виконавчої влади.
2. Нормативні посилання
У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:
— Закон України № 2984 ІІІ “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради. —
2002. — № 20. — 134 с.
— Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED — 97: International Standard
Classification of Education/UNESCO Paris).
— Структури ключових компетентностей, які розглядаються як необхідні для всіх у
суспільстві, заснованому на знаннях (Key Competences for Lafelong learning A
European Reference Framework — IMPLEMENTION OF “EDUCATION AND
TRAINING 2010”, Work program, Working Group B “Key Competences”, 2004).
— Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839 “Про
затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста”.
— Національний класифікатор України: “Класифікатор професій” ДК 003:2010. —
К.: Соцінформ, 2010.
— Національний класифікатор України: “Класифікація видів економічної
діяльності” ДК 009:2010. К.: Соцінформ, 2010.
— Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві
випуски. – Краматорськ: Вид-во центру продуктивності.
— Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів
вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. № 285 зі
змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки
України від 05.03.2001 р. № 28-р. // Інформаційний вісник “Вища освіта”. — 2003.
— № 10 — 82 с.
— Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньокваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної,
соціально-економічної та екологічної освіти з безпеки життєдіяльності людини й
охорони праці // Інструктивний лист МОН України від 19.06.2002 р. № 1/9-307 /
Інформаційний вісник “Вища освіта” — 2003. — № 11— 55 с.
— Морозова Т.Ю. Погляд на освітні стандарти крізь призму компетентнісного
підходу // Проблеми освіти: Наук.-метод. збірник / Наук.-метод. центр вищої освіти
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МОН України. — К., 2005. — Вип. 46: Болонський процес в Україні. — Ч. 2. — С.
73—80.
— Петренко В.Л. .Державний стандарт вищої освіти в контексті Болонського
процесу (переліки кваліфікацій, напрямів і спеціальностей вищої освіти) //
Проблеми освіти: Наук.-метод. збірник / Наук.-метод. центр вищої освіти МОН
України. — К., 2005. — Вип. 46: Болонський процес в Україні. — Ч. 2. — С. 80—
118.
— Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998р. № 65 “Про
затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”.
— Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 р. № 1247 “Про
розроблення державних стандартів вищої освіти”.
— Наказ Міністерства освіти України від 13.07.07 р. № 604 “Про порядок введення
в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”.
3. Визначення
У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні визначення:
подані в наказі МОН України від 10.11.2007 р. № 897 та інших відповідних
діючих нормативних документах обов’язкового застосування;
подані в Комплексі нормативних документів для розроблення складових
системи стандартів вищої освіти /Інститут інноваційних технологій і змісту
освіти. — 2007. — 19—29 с./.
4. Позначення та скорочення
У цьому стандарті застосовуються такі cкорочення назв циклів підготовки, до
яких віднесено блоки змістових модулів:
ГСЕ(01) — гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
ПН(02) — природничо-наукової підготовки;
ПП(03) — професійної та практичної підготовки.
5. Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки,
навчальними дисциплінами й практиками
5.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:
— цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
— цикл природничо-наукової підготовки, що забезпечує певний освітній
рівень;
— цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що
разом із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.
5.2. Розподіл змісту програми підготовки фахівця та навчальний час за
нормативною й варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за
циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з
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навчальних дисциплін і практик нормативної частини програми підготовки подано в
Додатку Г.
Додаток А
Розподілу змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за
циклами підготовки
Термін навчання(років)
Максимальний навчальний час загальної підготовки (академічних
годин/кредитів/ кредитів ECTS)
Максимальний навчальний час за циклами (академічних годин/ національних
кредитів/ кредитів ECTS.
— гуманітарної та соціально-економічної підготовки
— природничо-наукової підготовки
— професійної та практичної підготовки
— екзаменаційні сесії

2
4320/80/120

810/15/22,5
378/7/10,5
2916/54/81
216/4/6

(Обсяги розподілу максимального навчального часу встановлені за циклами)

6. Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми
6.1. Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо складових
узагальнених структур діяльності, поданих у ГСВОУ_____11_ “Галузевий стандарт
вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика” у змісті
компетенцій, наведені в Додатку Б.
6.2. У Додатку В подано перелік нормативних навчальних дисциплін і практик
(видів практичної підготовки), вказано назви й шифри блоків змістових модулів, із
яких формуються ці навчальні дисципліни й практики, і назви та шифри змістових
модулів, що входять до цього блоку змістових модулів.
6.3. На завершальному етапі розробки ОПП створюється Додаток Г. У додатку
Г для кожної навчальної дисципліни (або практики) нормативної частини змісту
освітньо-професійної програми вказано кількість навчальних годин/національних
кредитів/кредитів ECTS її вивчення та перелік сформованих компетенцій.
6.4. Нормативна частина ОПП не змінюється.
Примітка. У Додатку Б та в Додатку В шифри змістових модулів указаноі за
структурами:
а) шифр змістового модуля, що
б) шифр змістового модуля, що
відповідає професійній компетенції,
відповідає компетенції, зазначеній у
зазначеній у Додаткуа Б
таблиці Додатка А ГСВОУ_____11_
ГСВОУ____11_ “Галузевий стандарт
“Галузевий стандарт вищої освіти
вищої освіти України. ОсвітньоУкраїни. Освітньо-кваліфікаційна
кваліфікаційна характеристика”:
характеристика”:
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КХХ. ХХ. ХХ
номер змістового
модуля, наскрізний
для цієї компетенції
шифр компетенції

КХХ. ХХ. ХХ
номер змістового
модуля, наскрізний
для цієї компетенції
шифр компетенції

У Додатку Б шифри блоків змістових
модулів указані за структурою:
ХХ.ХХ ХХ
номер блоку змістових
модулів, наскрізний
для цього циклу підготовки
цикл підготовки
7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
7.1. На державну атестацію виносяться система компетенцій, що визначена в
ГСВОУ_____11 “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна
характеристика”, та система відповідних змістових модулів, що зазначена в
Додатку Б.
7.2. Вид кваліфікаційної роботи (дипломний проект або дипломна робота)
встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових завдань
діяльності, що визначені в ГСВОУ_____11_ “Галузевий стандарт вищої освіти
України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика”.
7.3. Форма державної атестації — комплексний кваліфікаційний екзамен,
перелік змістових модулів подано в Додатку Ґ.
7.4. Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих
цілей освітньо-професійної підготовки встановлюються в ГСВОУ_____11
“Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти”.
8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки
Вимоги до викладацького складу. Викладачі повинні мати кваліфікаційні
категорії: “спеціаліст”, “спеціаліст другої категорії”, “спеціаліст першої категорії”,
“спеціаліст вищої категорії”.
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Додаток Б
Система змістових модулів
Зміст уміння, що забезпечується

Розрізняти світобачення і
світорозуміння кожної культурноісторичної епохи; орієнтуватись у
різноманітності релігійних вчень

Збагачувати власну духовну культуру
шляхом самоосвіти, творчо працювати
над поглибленням і вдосконаленням
культурно-освітніх знань

Визначаючи особистий рівень
працездатності, підтримувати здоровий
режим роботи і відпочинку, розвивати
та удосконалювати фізичну підготовку і
загартування

Шифр уміння

КЗН-01.ЗР.Р.01

КЗН-02.ЗР.Р.02

КСО-02.ПР.Н.02

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

Вступ. Філософія як специфічний тип знання

КЗН-01.ЗР.Р.01.01

Філософія від Стародавнього світу до ХХ ст.

КЗН-01.ЗР.Р.01.02

Філософська думка в Україні

КЗН-01.ЗР.Р.01.03

Проблема буття у філософії

КЗН-01.ЗР.Р.01.04

Основи філософського вчення про розвиток та основний
зміст пізнавальної діяльності

КЗН-01.ЗР.Р.01.05

Філософський аналіз суспільства

КЗН-01.ЗР.Р.01.06

Філософська концепція людини, цінності в житті людини і
суспільства

КЗН-01.ЗР.Р.01.07

Предмет культурології як науки про культуру. Суть,
сутність культури. Функції культури. Культура і
цивілізація. Основні етапи розвитку культури

КЗН-02.ЗР.Р.02.01

Культура Стародавнього Сходу, Античності,
Середньовіччя.

КЗН-02.ЗР.Р.02.02

Культура епохи Відродження, Нового часу та
Просвітництва

КЗН-02.ЗР.Р.02.03

Європейська культура ХІХ—ХХ ст.

КЗН-02.ЗР.Р.02.04

Культура східних слов’ян та Київської Русі

КЗН-02.ЗР.Р.02.05

Українська культура ХІV—ХХ ст.

КЗН-02.ЗР.Р.02.06

Національна культура в сучасній Україні. Єдність і
взаємозалежність світової та національної культур

КЗН-02.ЗР.Р.02.07

Фізична культура і система фізичного виховання у вищому
навчальному закладі І—ІІ рівнів акредитації, у системі
загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і
фахової дієздатності (теорія)

КСО-02.ПР.Н.02.01

Легка атлетика

КСО-02.ПР.Н.02.02
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що забезпечується

Використовуючи знання державної
мови, вміти збагачувати свій інтелект
шляхом самоосвіти, накопичувати
знання та навички з різних аспектів
професійної діяльності, здійснювати
професійну діяльність у всіх її видах,
уміти логічно і послідовно доводити
інформацію під час професійного та
соціально-побутового спілкування

Використовуючи знання іноземної мови
(мов), мати навички збирання
інформації, вміти збагачувати свій
інтелект шляхом самоосвіти, вміти
накопичувати знання та навички з

Шифр уміння

КІ-03.ПП.О.03

КІ-04.ПП.Р.04

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

Стрибки

КСО-02.ПР.Н.02.03

Гімнастика

КСО-02.ПР.Н.02.04

Інші види спорту

КСО-02.ПР.Н.02.05

Волейбол

КСО-02.ПР.Н.02.06

Баскетбол

КСО-02.ПР.Н.02.07

Футбол

КСО-02.ПР.Н.02.08

Теніс

КСО-02.ПР.Н.02.09

Інші спортивні ігри

КСО-02.ПР.Н.02.10

Мова і професія. Основні вимоги до мовлення. Види усного
спілкування за професійним спрямуванням

КІ-03.ПП.О.03.01

Форми проведення дискусії

КІ-03.ПП.О.03.02

Власне українська та іншомовна лексика у професійному
мовленні

КІ-03.ПП.О.03.03

Особливості перекладу текстів українською мовою.
Комп’ютерний переклад текстів

КІ-03.ПП.О.03.04

Особливості використання граматичних форм іменників,
прикметників, займенників, числівників, дієслівних форм у
професійному мовленні

КІ-03.ПП.О.03.05

Особливості використання службових частин мови у
професійному мовленні

КІ-03.ПП.О.03.06

Синтаксичні особливості професійних текстів

КІ-03.ПП.О.03.07

Складні випадки керування й узгодження

КІ-03.ПП.О.03.08

Укладання різних професійних документів

КІ-03.ПП.О.03.09

Студент та його оточення

КІ-04.ПП.Р.04.01

Здоровий спосіб життя

КІ-04.ПП.Р.04.02

Країнознавство

КІ-04.ПП.Р.04.03

Поліклініка та зубопротезна лабораторія

КІ-04.ПП.Р.04.04
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

різних аспектів професійної діяльності

Спираючись на філософські погляди,
аргументовано відстоювати свою
світоглядну та громадську позицію.
Неупереджено, науково, логічно
аналізувати та оцінювати соціально
значущі проблеми і процеси, факти,
явища суспільного життя

Науково, логічно з’ясовувати причиннонаслідкові зв’язки в історичних подіях
минулого, аналізувати і узагальнювати
історичний матеріал, порівнювати,
оцінювати, пояснювати історичні факти

КЗН-03.ПР.О.03

КЗН-04.ЗР.Р.04

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

З історії медицини

КІ-04.ПП.Р.04.05

Медична освіта та охорона здоров’я

КІ-04.ПП.Р.04.06

Тканини. Клітини

КІ-04.ПП.Р.04.07

Анатомія та фізіологія ротової порожнини. Зуби

КІ-04.ПП.Р.04.08

Сутність Конституційних прав, свобод та обов’язків
людини й громадянина. Громадянство України

КЗН-03.ПР.О.03.01

Загальне вчення про державу. Поняття про адміністративне
законодавство

КЗН-03.ПР.О.03.02

Поняття про джерела і завдання цивільного законодавства
України. Загальні положення про зобов’язання та різні
договори

КЗН-03.ПР.О.03.03

Поняття, принципи та джерела трудового права, праця
жінок, оплата праці, право на відпустку та пільги для осіб,
які поєднують роботу з навчанням

КЗН-03.ПР.О.03.04

Трудові індивідуальні спори. Колективні спори.
Матеріальна відповідальність працівника. Охорона праці.
Пенсійне забезпечення в Україні

КЗН-03.ПР.О.03.05

Кримінальна відповідальність та її підстави

КЗН-03.ПР.О.03.06

Кримінальна відповідальність за злочин

КЗН-03.ПР.О.03.07

Права та обов’язки подружжя, батьків, дітей

КЗН-03.ПР.О.03.08

Бюджет і бюджетна система. Система оподаткування в
Україні

КЗН-03.ПР.О.03.09

Вступ. Найдавніша історія України, Київська Русь,
Галицько-Волинське князівство

КЗН-04.ЗР.Р.04.01

Українські землі під владою Польщі та Литви

КЗН-04.ЗР.Р.04.02

Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.
Утворення козацької держави

КЗН-04.ЗР.Р.04.03

Соціально-економічний та політичний розвиток України з
другої половини ХVІІ ст. до другої половини ХІХ ст.

КЗН-04.ЗР.Р.04.04
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що забезпечується

Розпізнавати різні види владних
відносин, специфіку політичної влади, її
сутність, структуру, функції,
орієнтуватися в міжнародному
політичному житті, мати уявлення про
місце і статус України в сучасному світі

Спираючись на отримані знання, вміти
вирішувати практичні, професійні
завдання в сучасних умовах
державотворення та в процесі
формування ринкової економіки

Шифр уміння

КЗН-05.ЗР.Р.05

КЗН-06.ПР.О.06

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

Україна з початку ХХ ст. до середини 1950-х років

КЗН-04.ЗР.Р.04.05

Україна в умовах десталінізації (1953—1964 рр.) та в період
стабілізації радянської системи і загострення її соціальноекономічної та політичної кризи 1965—1985 рр.

КЗН-04.ЗР.Р.04.06

Розпад Радянського Союзу і Україна в умовах незалежності

КЗН-04.ЗР.Р.04.07

Соціологія як наука

КЗН-05.ЗР.Р.05.01

Суспільство як соціальна система, соціальні відносини та
процеси

КЗН-05.ЗР.Р.05.02

Економічна соціологія

КЗН-05.ЗР.Р.05.03

Політична соціологія

КЗН-05.ЗР.Р.05.04

Соціологія особистості та сім’ї

КЗН-05.ЗР.Р.05.05

Соціологія гуманітарної сфери

КЗН-05.ЗР.Р.05.06

Методика організації конкретних соціологічних досліджень

КЗН-05.ЗР.Р.05.07

Предмет і метод економічної теорії, економічні потреби і
виробничі можливості суспільства

КЗН-06.ПР.0.06.01

Економічна система суспільства та відносини власності

КЗН-06.ПР.0.06.02

Форми організації суспільного виробництва. Товарногрошові відносини

КЗН-06.ПР.0.06.03

Ринок як економічна форма організації суспільного
виробництва, структура та інфраструктура ринку

КЗН-06.ПР.0.06.04

Підприємство і підприємництво

КЗН-06.ПР.0.06.05

Капітал. Витрати виробництва і прибуток

КЗН-06.ПР.0.06.06

Форми суспільного продукту в процесі відтворення.
Економічне зростання, його чинники і цикли

КЗН-06.ПР.0.06.07

Державне регулювання національної економіки

КЗН-06.ПР.0.06.08

Світове господарство. Форми між-народних економічних
відносин

КЗН-06.ПР.0.06.09
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Економічні аспекти глобальних проблем
Мати навички збирання інформації в
комп’ютерних мережах, вміти
збагачувати свій інтелектуальний та
професійний рівень, накопичувати
обсяг можливих комунікативних
зв’язків з різних аспектів професійної
діяльності

КІ-01.ПП.О.01

Використовуючи знання з анатомії і
фізіології, мати уявлення про будову
органів і систем людини як єдиного
організму, щелепно-лицевої ділянки,
мати знання з біомеханіки нижньої
щелепи та вміти використовувати їх у
практичній роботі, враховуючи вікові
зміни та особливості

КЗП-01.ПР.Р.01

Вміти забезпечувати професійну
безпеку та безпеку життєдіяльності в
нормальних умовах та надзвичайних
ситуаціях, спираючись на знання з
ідентифікації шкідливих та небезпечних
факторів діяльності людини в
природному середовищі та в
професійній діяльності

КЗП-02.ПП.Р.02

Шифр змістового модуля

КЗН-06.ПР.0.06.10

Вступ до медичної інформатики. Інформаційні системи

КІ-01.ПП.0.01.01

Інформаційні технології. Операційна система, файлова
структура

КІ-01.ПП.0.01.02

Основні відомості про текстовий редактор Word. Системи
оброблення тексту

КІ-01.ПП.0.01.03

Основи редагування. Робота в електронних таблицях

КІ-01.ПП.0.01.04

Вступ. Предмет анатомії та фізіології людини

КЗП-01.ПР.Р.01.01

Клітини, тканини, органи та системи органів людини

КЗП-01.ПР.Р.01.02

Череп та його відділи

КЗП-01.ПР.Р.01.03

Функціональна анатомія м’язів зубощелепного аппарату

КЗП-01.ПР.Р.01.04

Кровопостачання, лімфообіг та іннервація зубощелепного
аппарату

КЗП-01.ПР.Р.01.05

Анатомія та фізіологія ротової порожнини

КЗП-01.ПР.Р.01.06

Артикуляція, оклюзія, прикус

КЗП-01.ПР.Р.01.07

Біомеханіка зубощелепного аппарату

КЗП-01.ПР.Р.01.08

Функції зубощелепного апарату

КЗП-01.ПР.Р.01.09

Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності,
таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек

КЗП-02.ПП.Р.02.01

Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей,
тварин, рослини, об’єкти економіки

КЗП-02.ПП.Р.02.02

Техногенні набезпеки та їхні наслідки

КЗП-02.ПП.Р.02.03

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості

КЗП-02.ПП.Р.02.04

Застосування ризикорієнтованого підходу для побудови
моделей виникнення та розвитку НС

КЗП-02.ПП.Р.02.05

Менежмент безпеки, правове забезпечення та
організаційно-функціональна структура захисту населення
та АТО у НС

КЗП-02.ПП.Р.02.06
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Опираючись на знання з основних
принципів збереження чистоти
довкілля, вміти передбачати небезпечні
результати діяльності людини в
природному середовищі та екологічні
наслідки професійної діяльності

КЗП-04.ЗР.Р.04

Володіти знаннями властивостей
зуботехнічних матеріалів, вміти
переробляти їх у різні види
ортопедичних конструкцій відповідно
до інструкцій

КЗП-07.ПР.Р.07

Знати принципи організації та обсяг
надання кваліфікованої стоматологічної
допомоги населенню України,
орієнтуватися в основах загальної
гігієни і профілактичної медицини,
володіти знаннями з етіології та
патогенезу основних стоматологічних
захворювань, вміти проводити
профілактичну роботу щодо
запобігання виникненню їх

КЗП-05.ЗР.Р.05

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

Управління силами та засобами ОГ під час НС

КЗП-02.ПП.Р.02.07

Предмет і завдання екології та правові аспекти охорони
довкілля

КЗП-04.ЗР.Р.04.01

Екологія як природнича наука

КЗП-04.ЗР.Р.04.02

Екологія й практична діяльність людини (екологічні
аспекти діяльності зубного техніка)

КЗП-04.ЗР.Р.04.03

Вступ. Предмет “Зуботехнічне матеріалознавство”.
Класифікація, вимоги та основні властивості зуботехнічних
матеріалів

КЗП-07.ПР.Р.07.01

Пластичні маси

КЗП-07.ПР.Р.07.02

Штучні зуби

КЗП-07.ПР.Р.07.03

Керамічні маси і ситали

КЗП-07.ПР.Р.07.04

Метали та сплави

КЗП-07.ПР.Р.07.05

Матеріали для відбитків та моделей

КЗП-07.ПР.Р.07.06

Моделювальні матеріали

КЗП-07.ПР.Р.07.07

Формувальні матеріали

КЗП-07.ПР.Р.07.08

Абразивні матеріали

КЗП-07.ПР.Р.07.09

Інші матеріали

КЗП-07.ПР.Р.07.10

Вступ. Організація стоматологічної допомоги населенню
України

КЗП-05.ЗР.Р.05.01

Гігієна навколишнього середовища. Особиста гігієна та
гігієна порожнини рота

КЗП-05.ЗР.Р.05.02

Гігієна харчування

КЗП-05.ЗР.Р.05.03

Гігієна лікувально-профілактичних установ

КЗП-05.ЗР.Р.05.04

Захворювання твердих тканин зубів, пародонту та слизової
оболонки порожнини рота

КЗП-05.ЗР.Р.05.05

Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки

КЗП-05.ЗР.Р.05.06
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Зміст уміння, що забезпечується

Дотримуючися загальногігієнічних та
нормативно-правових документів з
охорони праці, знати структуру
зуботехнічної лабораторії та її
підрозділів, вміти оцінювати
відповідність її санітарно-гігієнічним
вимогам, вміти укомплектувати робоче
місце зубного техніка до роботи
необхідним обладнанням, апаратами,
інструментами та матеріалами,
підготувати їх до роботи, підготувати
документацію, дотримуватися вимог
охорони праці під час професійної
діяльності в зуботохнічній лабораторії
та інших приміщеннях

Шифр уміння

КЗП-06.ЗР.Р.06

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

Захворювання, що виникають внаслідок користування
ортопедичними конструкціями, передракові захворювання
та пухлини щелепно-лицевої ділянки

КЗП-05.ЗР.Р.05.07

Профілактика стоматологічних захворювань

КЗП-05.ЗР.Р.05.08

Вступ. Загальні питання, правові та організаційні основи
охорони праці

КЗП-06.ЗР.Р.06.01

Державне управління охороною праці, державний нагляд і
громадський контроль за охороною праці

КЗП-06.ЗР.Р.06.02

Організація охорони праці на підприємстві. Навчання з
питань охорони праці

КЗП-06.ЗР.Р.06.03

Профілактика травматизму та професійних захворювань

КЗП-06.ЗР.Р.06.04

Основи фізіології та гігієни праці

КЗП-06.ЗР.Р.06.05

Основи виробничої безпеки

КЗП-06.ЗР.Р.06.06

Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах

КЗП-06.ЗР.Р.06.07

Устрій зуботехнічної лабораторії, санітарно-гігієнічні
вимоги до кімнат, робоче місце зубного техніка

КЗП-06.ЗР.Р.06.08

Організація охорони праці під час виготовлення знімних
протезів

КЗП-06.ЗР.Р.06.09

Організація охорони праці під час виготовлення незнімних
протезів

КЗП-06.ЗР.Р.06.10

Організація охорони праці під час виготовлення бюгельних
протезів

КЗП-06.ЗР.Р.06.11

Організація охорони праці під час виготовлення
ортодонтичних конструкцій

КЗП-06.ЗР.Р.06.12

Організація охорони праці під час виготовлення щелепнолицевих конструкцій

КЗП-06.ЗР.Р.06.13

Організація охорони праці під час моделювання анатомічної
форми зубів

КЗП-06.ЗР.Р.06.14

Організація охорони праці під час роботи в ливарній

КЗП-06.ЗР.Р.06.15
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Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

лабораторії та в лабораторії металокераміки

Вміти надавати першу медичну
допомогу в разі нещасних випадків, у
надзвичайних ситуаціях: аваріях,
катастрофах, стихійних лихах та
застосуваннях сучасної зброї масового
ураження

КЗП-03.ПП.Р.03

Охорона праці під час роботи із зуботехнічними
матеріалами

КЗП-06.ЗР.Р.06.16

Охорона праці в стоматологічному кабінеті

КЗП-06.ЗР.Р.06.17

Основи організації лікувально-евакуаційних заходів у
діючій армії Збройних Сил України

КЗП-03.ПП.Р.03.01

Основи воєнно-польової хірургії, терапії, гігієни та
епідеміології

КЗП-03.ПП.Р.03.02

Основи організації забезпечення медичною технікою й
майном у воєнний час

КЗП-03.ПП.Р.03.03

Загальні принципи надання першої медичної допомоги.
Десмургія

КЗП-03.ПП.Р.03.04

Реанімація, її принципи й методи

КЗП-03.ПП.Р.03.05

Перша медична допомога в разі ушкоджень різної етіології

КЗП-03.ПП.Р.03.06

Перша медична допомога в разі застосування сучасної зброї
масового ураження

КЗП-03.ПП.Р.03.07

— санітарно-гігієнічні нормативи приміщень зуботехнічної
лабораторії

01.ПФ.С.01.ПР.Р.01.01

— охорона праці зубного техніка

01.ПФ.С.01.ПР.Р.01.02

— індивідуальні та колективні засоби захисту від
професійних шкідливостей

01.ПФ.С.01.ПР.Р.01.03

— надання першої медичної допомоги в разі травм на
виробництві

01.ПФ.С.01.ПР.Р.01.04

— підготовка обладнання, апаратів, інструментів до роботи

01.ПФ.С.01.ПР.Р.02.01

Керуючись діючими наказами,
інструкціями та нормативними
документами МОЗ України для
роботи зуботехнічної лабораторії:
— уміти оцінювати відповідність
зуботехнічної лабораторії санітарногігієнічним вимогам

— уміти готувати обладнання, апарати,
інструменти, документацію до роботи

01.ПФ.С.01.ПР.Р.01

01.ПФ.С.01.ПР.Р.02
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Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

— уміти укомплектувати робоче місце
зубного техніка до роботи необхідним
обладнанням, апаратами, інструментами
та матеріалами

01.ПФ.С.01.ПР.Р.03

— уміти використовувати зубопротезні
матеріали для виготовлення знімних,
незнімних, бюгельних, щелепнолицевих, ортодонтичних протезів та
апаратів на всіх етапах

02.ПФ.С.01.ПП.Н.01

— уміти використовувати обладнання,
апарати, інструменти для виготовлення
знімних, незнімних, бюгельних,
щелепно-лицевих, ортодонтичних
протезів та апаратів на всіх етапах

— уміти дотримуватися правил охорони
праці на всіх етапах виготовлення
ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПП.Н.02

02.ПФ.С.01.ПП.Н.03

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

— методи оброблення медико-технічної інформації

01.ПФ.С.01.ПР.Р.02.02

— нормативні документи МОЗ України

01.ПФ.С.01.ПР.Р.02.03

— обладнання , апарати, інструменти для комплектування
робочого місця зубного техніка

01.ПФ.С.01.ПР.Р.03.01

— основні та допоміжні матеріали для виготовлення зубних
протезів та апаратів

01.ПФ.С.01.ПР.Р.03.02

— використовування матеріалів для виготовлення знімних
протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.01.01

— використовування матеріалів для виготовлення
незнімних протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.01.02

— використовування матеріалів для виготовлення
бюгельних протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.01.03

— використовування матеріалів для виготовлення
ортодонтичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПП.Н.01.04

— використовування матеріалів для виготовлення щелепнолицевих конструкцій

02.ПФ.С.01.ПП.Н.01.05

— уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлення знімних протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.02.01

— уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлення незнімних протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.02.02

— уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлення бюгельних протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.02.03

— уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлення ортодонтичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПП.Н.02.04

— уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлення щелепно-лицевих
конструкцій

02.ПФ.С.01.ПП.Н.02.05

— дотримання правил охорони праці на всіх етапах
виготовлення ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПП.Н.03.01
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Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

Використовуючи норми
міжособистісного спілкування,
спираючись на трудове
законодавство, дотримуючись
деонтологічних вимог:
— уміти створювати позитивний
психологічний клімат у колективі
лікувального закладу

01.СВ.С.02.ПР.Р.04

— основи конституційного права

01.СВ.С.02.ПР.Р.04.01

— психологія спілкування і міжособових відношень

01.СВ.С.02.ПР.Р.04.02

— деонтологія в стоматології

01.СВ.С.02.ПР.Р.04.03

— психологічна сумістність

01.СВ.С.02.ПР.Р.04.04

— стиль керівництва та психологічний клімат

01.СВ.С.02.ПР.Р.04.05

— психологічні аспекти організації і управління

01.СВ.С.02.ПР.Р.04.06

— роль особистості в духовному житті колектива

01.СВ.С.02.ПР.Р.04.07

— використання знань з анатомії і фізіології, техніки
отримання відбитків та вимог до них для оцінювання
відбитків

02.ПФ.С.02.ПП.Н.04.01

— склеювання гіпсового відбитка

02.ПФ.С.02.ПП.Н.04.02

— встановлення та фіксація штифтів

02.ПФ.С.02.ПП.Н.04.03

— встановлення та фіксація коронок у відбитку

02.ПФ.С.02.ПП.Н.04.04

— дезінфекція відбитків, інструментів та ортопедичних
конструкцій

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.01

— особиста гігієна

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.02

— гігієна лікувально-профілактичних установ

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.03

Враховуючи особливості анатомічної
будови щелеп, знання зубо-технічних
матеріалів та технології
виготовлення різних видів протезів,
апаратів і шинуючих конструкцій у
зуботехнічній лабораторії, вміти:
— готувати відбитки з різних матеріалів
для виготовлення моделей

— проводити дезінфекцію відбитків,
інструментів та ортопедичних
конструкцій

02.ПФ.С.02.ПП.Н.04

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05

Використовуючи знання з анатомії,
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Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

зуботехнічних матеріалів,
дотримуючись відповідних
технологічних вимог та правил
техніки безпеки, за допомогою
відповідного обладнання,
інструментів та матеріалів у
зуботехнічній лабораторії, вміти
виготовляти:
— гіпсові моделі;

— комбіновані моделі

— розбірні моделі
— вогнетривкі моделі

Використовуючи знання вимог до
моделей, уміти оцінювати моделі

Використовуючи знання з призначення,
будови паралелометра, паралелометрії
та паралелографії, вміти провести

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06

02.ПФ.С.03.ПП.Н.07

02.ПФ.С.03.ПП.Н.08

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11

— уміти виготовляти гіпсові моделі за анатомічними
відбитками з різних матеріалів

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.01

— уміти виготовляти гіпсові моделі за функціональними
відбитками з різних матеріалів

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.02

— уміти виготовляти гіпсові моделі за оклюзійними
відбитками

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.03

— техніка виготовлення комбінованих моделей супергіпсгіпс

02.ПФ.С.03.ПП.Н.07.01

— техніка виготовлення комбінованих моделей
легкоплавкий сплав-гіпс

02.ПФ.С.03.ПП.Н.07.02

— техніка виготовлення розбірної моделі

02.ПФ.С.03.ПП.Н.08.01

— укріплення штифтів

02.ПФ.С.03.ПП.Н.08.02

— техніка підготовки моделей до дублювання

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.01

— техніка дублювання моделей

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.02

— техніка виготовлення вогнетривкої моделей

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.03

— оцінювання діагностичних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.01

— оцінювання допоміжних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.02

— оцінювання робочих моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.03

— визначення лінії найбільшого периметра опорних зубів

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.01

— визначення глибини ретенційного простору

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.02

— визначення місця закінчення утримувального плеча

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.03
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паралелометрію моделі

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

кламера
— визначення шляху введення протеза

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.04

— оформлення основи моделі

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.01

— креслення на робочій моделі ліній орієнтації

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.02

— ізолювання торуса та екзостозів

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.03

Уміти готувати моделі до
виготовлення:
— знімних протезів

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12

— креслення меж протеза
— незнімних протезів

— бюгельних протезів

— ортодонтичних апаратів і протезів
для дітей

— щелепно-лицевих конструкцій

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.04

— гравірування шийки зуба

02.ПФ.С.04.ПП.Н.13.01

— креслення клінічної шийки

02.ПФ.С.04.ПП.Н.13.02

— нанесення на опорні зуби компенсувального лаку

02.ПФ.С.04.ПП.Н.13.03

— нанесення малюнка каркаса на модель

02.ПФ.С.04.ПП.Н.14.01

— фіксація прокладок під дугу та сідлоподібні частини

02.ПФ.С.04.ПП.Н.14.02

— заливання тугоплавким воском ретенційного простору

02.ПФ.С.04.ПП.Н.14.03

— креслення моделей із зазначенням розміщення дротяних
деталей ортодонтичних апаратів

02.ПФ.С.04.ПП.Н.15.01

— ізоляція необхідних ділянок моделей під ортодонтичні
апарати

02.ПФ.С.04.ПП.Н.15.02

02.ПФ.С.04.ПП.Н.16

— креслення меж щелепно-лицевих конструкцій
(пластинок, обтураторів)

02.ПФ.С.04.ПП.Н.16.01

02.ПФ.С.05.ПП.Н.17

— техніка виготовлення базису в разі часткового дефекту
зубного ряду

02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.01

02.ПФ.С.04.ПП.Н.13

02.ПФ.С.04.ПП.Н.14

02.ПФ.С.04.ПП.Н.15

Використовуючи знання артикуляції і
оклюзії, топографії дефектів зубних
рядів, вимог до воскових базисів з
оклюзійними валиками, уміти
виготовляти базис з оклюзійними
валиками в разі:
— часткового дефекту зубного ряду
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що забезпечується

— повної відсутності зубів

Шифр уміння

02.ПФ.С.05.ПП.Н.18

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

— техніка виготовлення оклюзійного валика

02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.02

— техніка виготовлення базису з оклюзійним валиком у
випадку часткового дефекту зубного ряду

02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.03

— техніка виготовлення базису в разі повної відсутності
зубів

02.ПФ.С.05.ПП.Н.18.01

— техніка виготовлення базису з оклюзійним валиком у
випадку повної відсутності зубів

02.ПФ.С.05.ПП.Н.18.02

— уміти виготовляти тверді базиси з
оклюзійними валиками

02.ПФ.С.05.ПП.Н.19

— техніка виготовлення твердого базису з оклюзійним
валиком

02.ПФ.С.05.ПП.Н.19.01

Використовуючи знання з визначення
центральної оклюзії, опираючись на
поняття артикуляції, оклюзії та її видів,
знання принципів побудови
оклюдаторів, їхнє призначення та
конструкції, уміти гіпсувати моделі в
оклюдатор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.20

— техніка гіпсування моделей в оклюдатор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.20.01

Використовуючи знання з біомеханіки
жувального апарату, принципів
побудови артикуляторів, їхніх видів та
призначення, вміти гіпсувати моделі в
артикулятор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.21

— техніка гіпсування моделей в артикулятор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.21.01

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22

— техніка виготовлення одноплечого кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.01

— техніка виготовлення перекидного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.02

— техніка виготовлення подвійного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.03

— техніка виготовлення кламера Адамса

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.04

— техніка виготовлення стрілоподібного кламера Шварца

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.05

Використовуючи знання з
класифікації систем кламерів,
враховуючи вимоги до них та види
кламерної фіксації протеза, вміти
виготовляти:
— гнуті кламери
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Зміст уміння, що забезпечується

— литі опорно-утримувальні кламери

Використовуючи показання, уміти
виготовляти інші стабілізувальні
пристосування

Шифр уміння

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23

02.ПФ.С.07.ПП.Н.24

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

— техніка виготовлення фіксатора Нападова

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.06

— техніка моделювання кламера Аккера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.01

— техніка моделювання кламера Роуча

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.02

— техніка моделювання комбінованого кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.03

— техніка моделювання кламера зворотної дії

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.04

— техніка моделювання кільцеподібного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.05

— техніка моделювання кламера Бонвіля

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.06

— техніка моделювання кламера Джексона

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.07

— техніка моделювання кламера Березовського

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.08

— техніка моделювання кламера Боніхарта

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.09

— техніка моделювання багатоланкового кламера Кеннеді

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.10

— техніка моделювання дентоальвеолярного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.24.01

— техніка моделювання пелотів

02.ПФ.С.07.ПП.Н.24.02

— техніка встановлення замкових кріплень

02.ПФ.С.07.ПП.Н.24.03

— техніка виготовлення телескопічної системи на коронках

02.ПФ.С.07.ПР.Р.24.04

— техніка виготовлення телескопічної системи на штангах

02.ПФ.С.07.ПР.Р.24.05

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів у разі
часткових дефектів зубного ряду на штучних яснах

02.ПФ.С.08.ПП.Н.25.01

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів у разі
часткових дефектів зубного ряду з пришліфуванням до
альвеолярного відростка

02.ПФ.С.08.ПП.Н.25.02

— особливості роботи з керамічними штучними зубами

02.ПФ.С.08.ПР.Р.25.03

Використовуючи знання з теорій
артикуляцій, орієнтири для
вставляння, правила підбору, вимоги
до вставляння штучних зубів, уміти
вставляти штучні пластмасові зуби в
разі:
— часткових дефектів зубного ряду

02.ПФ.С.08.ПП.Н.25
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Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

— повної відсутності зубів за будь-яких
співвідношень щелеп

02.ПФ.С.08.ПП.Н.26

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів у разі
повної відсутності зубів за ортогнатичного співвідношення
щелеп

02.ПФ.С.08.ПП.Н.26.01

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів за
повної відсутності зубів за прогенічного співвідношення
щелеп

02.ПФ.С.08.ПП.Н.26.02

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів за
повної відсутності зубів за прогнатичного співвідношенні
щелеп

02.ПФ.С.08.ПП.Н.26.03

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів у разі
повної відсутності зубів за змішаного співвідношення
щелеп

02.ПФ.С.08.ПП.Н.26.04

— техніка проведення попереднього моделювання воскової
композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.01

— техніка проведення остаточного моделювання воскової
композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.02

— техніка гіпсування в кювету прямим способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.01

— техніка гіпсування в кювету зворотним способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.02

— техніка гіпсування в кювету комбінованим способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.03

— уміти проводити гіпсування незнімних конструкцій

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.04

— техніка виплавлення воску з кювети

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.01

— техніка підготовки кювети до формування пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.02

— техніка приготування пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.01

— техніка формування базисної пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.02

— техніка формування еластичної пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.03

— техніка формування самотверднучої пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.04

— техніка формування пластмаси литтєвим методом

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.05

Уміти провести моделювання воскової
композиції протеза згідно з вимогами

— Уміти гіпсувати воскову композицію
ортопедичної конструкції в кювету

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28

Враховуючи вимоги до охорони праці,
уміти проводити:
— заміну воскового базису на
пластмасовий

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29

— формування пластмас

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30
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Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

— техніка формування пластмаси для незнімних
конструкцій

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.06

— техніка проведення полімеризації пластмаси у воді

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.01

— техніка проведення полімеризації пластмаси
сухоповітряним способом

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.02

— техніка проведення фото-, мікрохвильової полімеризації
пластмаси

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.03

— техніка проведення пневмополімеризації пластмаси

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.04

02.ПФ.С.12.ПП.Н.32

— техніка звільнення протеза з кювети

02.ПФ.С.12.ПП.Н.32.01

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33

— механічне оброблення пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.01

— шліфування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.02

— полірування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.03

— механічне оброблення металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.01

— шліфування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.02

— полірування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.03

Уміти:
— проводити полімеризацію пластмас

— звільняти протези з кювет

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31

Враховуючи властивості матеріалів
та вимоги до охорони праці, вміти
проводити:
— оброблення пластмасових
конструкцій

— оброблення металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34

— оброблення, шліфування та
полірування протезів та апаратів

02.ПФ.С.13.ПП.Н.35

— техніка проведення оброблення, шліфування та
полірування ортодонтичних та щелепно-лицевих протезів і
апаратів

02.ПФ.С.13.ПП.Н.35.01

Володіючи знаннями з різновидів
відбиткових ложок, уміти виготовляти
індивідуальні ложки

02.ПФ.С.14.ПП.Н.36

— виготовлення індивідуальних ложок з воску

02.ПФ.С.14.ПП.Н.36.01

— техніка виготовлення індивідуальних ложок із
самотверднучих пластмас

02.ПФ.С.14.ПП.Н.36.02

— техніка виготовлення індивідуальних ложок із базисних
пластмас

02.ПФ.С.14.ПП.Н.36.03

— техніка лагодження протезів і апаратів самотверднучими

02.ПФ.С.15.ПП.Н.37.01

Уміти лагодити протези та апарати

02.ПФ.С.15.ПП.Н.37
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пластмасами
— техніка лагодження протезів і апаратів базисними
пластмасами

02.ПФ.С.15.ПП.Н.37.02

— знати правила лагодження протезів шляхом лазерного
зварювання

02.ПФ.С.15.ПР.Р.37.03

— знати правила лагодження незнімних конструкцій

02.ПФ.С.15.ПР.Р.37.04

Використовуючи знання з анатомії
та фізіології порожнини рота,
технології виготовлення
ортопедичних конструкцій,
зуботехнічних матеріалів, враховуючи
вимоги до охорони праці,
застосовуючи необхідні обладнання,
інструменти та матеріали в зуботехнічній лабораторії, вміти:
— моделювати анатомічну форму всіх
груп зубів

02.ПФ.С.16.ПП.Н.38

— техніка моделювання воском анатомічної форми зуба

02.ПФ.С.16.ПП.Н.38.01

— проводити штампування

02.ПФ.С.17.ПП.Н.39

— техніка попереднього штампування

02.ПФ.С.17.ПП.Н.39.01

— техніка остаточного штампування

02.ПФ.С.17.ПП.Н.39.02

Уміти виготовляти:
— пластмасову коронку

02.ПФ.С.17.ПП.Н.40

— техніка моделювання воском анатомічної форми зуба під
пластмасову коронку

02.ПФ.С.17.ПП.Н.40.01

— металеву штамповану коронку

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41

— техніка моделювання воском анатомічної форми зуба під
штамповану коронку

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.01

— техніка вирізування зуба-стовпчика

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.02

— техніка виготовлення гіпсової контрформи

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.03

— техніка виготовлення металевих штампів

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.04

— техніка підбирання та підготовки гільзи

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.05

— техніка термічного оброблення гільз

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.06
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— техніка хімічного оброблення коронок

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.07

— ортодонтичну коронку

02.ПФ.С.17.ПП.Н.42

— техніка виготовлення ортодонтичної коронки

02.ПФ.С.17.ПП.Н.42.01

— коронку під опорно-утримувальний
кламер

02.ПФ.С.17.ПП.Н.43

— техніки виготовлення коронки під опорноутримувальний
кламер

02.ПФ.С.17.ПП.Н.43.01

— комбіновану коронку за методом
Бєлкіна

02.ПФ.С.17.ПП.Н.44

— техніка виготовлення моделі з коронкою

02.ПФ.С.17.ПП.Н.44.01

— техніка вирізування “вікна”

02.ПФ.С.17.ПП.Н.44.02

— техніка моделювання вестибулярної поверхні

02.ПФ.С.17.ПП.Н.44.03

— суцільновідлиту коронку

02.ПФ.С.17.ПП.Н.45

— техніка виготовлення суцільновідлитої коронки

02.ПФ.С.17.ПП.Н.45.01

— суцільновідлиту коронку з покритт

02.ПФ.С.17.ПП.Н.46

— техніка виготовлення суцільновідлитої коронки з
покриттям пластмасою

02.ПФ.С.17.ПП.Н.46.01

— техніка виготовлення суцільновідлитої коронки з
покриттям фотополімерною масою

02.ПФ.С.17.ПП.Н.46.02

— техніка виготовлення суцільновідлитої коронки з
покриттям керамічною масою

02.ПФ.С.17.ПП.Н.46.03

02.ПФ.С.18.ПП.Н.47

— техніка моделювання кукси

02.ПФ.С.18.ПП.Н.47.01

— створювати ливникові системи

02.ПФ.С.19.ПП.Н.48

— техніка створення ливникової системи

02.ПФ.С.19.ПП.Н.48.01

— звільняти виливок від ливникової
системи

02.ПФ.С.19.ПП.Н.49

— техніка звільнення каркасу від ливникової системи

02.ПФ.С.19.ПП.Н.49.01

— суцільновідлиту куксу зі штифтом
Використовуючи знання правил
створення ливникової системи,
формування в опоку, підготовки та
відливання конструкцій, уміти:

Використовуючи знання з анатомії
та фізіології порожнини рота,
технології виготовлення
ортопедичних конструкцій,
зуботехнічних матеріалів, враховуючи
вимоги до охорони праці,
застосовуючи необхідні обладнання,
інструменти та матеріали в
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Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

зуботехнічній лабораторії:
— вміти проводити паяння проміжної
частини з коронками

02.ПФ.С.20.ПП.Н.50

— техніка підготовки до паяння;

02.ПФ.С.20.ПП.Н.50.01

— техніка паяння проміжної частини з коронками

02.ПФ.С.20.ПП.Н.50.02

Знаючи показання та
протипоказання, переваги та
недоліки, вміти виготовляти:
— мостоподібні протези з пластмаси

02.ПФ.С.20.ПП.Н.51

— техніка виготовлення мостоподібного протеза з
пластмаси

02.ПФ.С.20.ПП.Н.51.01

— паяні мостоподібні протези з
металевою проміжною частиною

02.ПФ.С.20.ПП.Н.52

— техніка моделювання проміжної частини мостоподібного
протеза

02.ПФ.С.20.ПП.Н.52.01

— техніка припасування проміжної частини до коронок

02.ПФ.С.20.ПП.Н.52.02

— паяні мостоподібні протези з
комбінованою проміжною частиною

02.ПФ.С.20.ПП.Н.53

— техніка моделювання комбінованої проміжної частини
мостоподібного протеза

02.ПФ.С.20.ПП.Н.53.01

— суцільнолиті мостоподібні протези

02.ПФ.С.20.ПП.Н.54

— техніка моделювання воскової композиції
суцільнолитого мостоподібного протеза

02.ПФ.С.20.ПП.Н.54.01

— суцільнолиті мостоподібні протези з
покриттям пластмасою

02.ПФ.С.20.ПП.Н.55

— техніка виготовлення суцільнолитого мостоподібного
протеза з покриттям пластмасою

02.ПФ.С.20.ПП.Н.55.01

— суцільнолиті мостоподібні протези з
покриттям фотополімерною масою

02.ПФ.С.20.ПП.Н.56

— техніка виготовлення суцільнолитого мостоподібного
протеза з покриттям фотополімерною масою

02.ПФ.С.20.ПП.Н.56.01

— суцільнолиті мостоподібні протези з
покриттям керамічною масою

02.ПФ.С.20.ПП.Н.57

— техніка виготовлення суцільнолитого мостоподібного
протеза з покриттям керамічною масою

02.ПФ.С.20.ПП.Н.57.01

02.ПФ.С.21.ПП.Н.58

— техніка планування конструкції бюгельного протеза в

02.ПФ.С.21.ПП.Н.58.01

Використовуючи знання з анатомії
та фізіології порожнини рота,
технології виготовлення
ортопедичних конструкцій,
зуботехнічних матеріалів, враховуючи
вимоги до охорони праці,
застосовуючи необхідні обладнання,
інструменти та матеріали в
зуботехнічній лабораторії, вміти:
— планувати конструкції бюгельних
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Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

протезів за різних дефектів зубного
ряду

— наносити на модель малюнок каркаса
бюгельного протеза

— моделювати елементи каркаса
бюгельного протеза

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

разі дефекту зубного ряду І класу за Кеннеді

02.ПФ.С.21.ПП.Н.59

02.ПФ.С.21.ПП.Н.60

— техніка планування конструкції бюгельного протеза в
разі дефекту зубного ряду ІІ класу за Кеннеді

02.ПФ.С.21.ПП.Н.58.02

— техніка планування конструкції бюгельного протеза в
разі дефекту зубного ряду ІІІ класу за Кеннеді

02.ПФ.С.21.ПП.Н.58.03

— техніка планування конструкції бюгельного протезу в
разі дефекту зубного ряду ІV класу за Кеннеді

02.ПФ.С.21.ПП.Н.58.04

— техніка нанесення на модель малюнка кламерів

02.ПФ.С.21.ПП.Н.59.01

— техніка нанесення на модель малюнка сідлоподібних
частин

02.ПФ.С.21.ПП.Н.59.02

— техніка нанесення на модель малюнка дуги

02.ПФ.С.21.ПП.Н.59.03

— техніка моделювання кламерів

02.ПФ.С.21.ПП.Н.60.01

— техніка моделювання сідлоподібних частин

02.ПФ.С.21.ПП.Н.60.02

— техніка моделювання дуги

02.ПФ.С.21.ПП.Н.60.03

Вміти припасовувати:
— відлитий каркас бюгельного протеза

02.ПФ.С.22.ПП.Н.61

— техніка припасування відлитого каркаса бюгельного
протеза

02.ПФ.С.22.ПП.Н.61.01

— відлитий базис знімного протеза

02.ПФ.С.22.ПП.Н.62

— техніка припасування відлитого базису знімного протеза

02.ПФ.С.22.ПП.Н.62.01

— відлитий мостоподібний протез

02.ПФ.С.22.ПП.Н.63

— техніка припасування відлитого мостоподібного протеза

02.ПФ.С.22.ПП.Н.63.01

— відлиту коронку

02.ПФ.С.22.ПП.Н.64

— техніка припасування відлитої коронки

02.ПФ.С.22.ПП.Н.64.01

— відлитий ковпачок

02.ПФ.С.22.ПП.Н.65

— техніка припасування відлитого ковпачка

02.ПФ.С.22.ПП.Н.65.01

— відлиту куксу

02.ПФ.С.22.ПП.Н.66

— техніка припасування відлитої кукси

02.ПФ.С.22.ПП.Н.66.01

Використовуючи знання з анатомії
та фізіології ротової порожнини,
зуботехнічних матеріалів,
дотримуючись правил техніки
безпеки, застосовуючи необхідні
обладнання, інструменти та
матеріали в зуботехнічній
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Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

лабораторії вміти виготовляти
активнодіючі, пасивнодіючі,
фіксувальні елементи ортодонтичних
апаратів, апарати та протези для
дітей:
— протрагуючу пружину

02.ПФ.С.23.ПП.Н.67

— техніка виготовлення протрагувальної пружини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.67.01

— розширювальну пружину Коффіна

02.ПФ.С.23.ПП.Н.68

— техніка виготовлення розширювальної пружини Коффіна

02.ПФ.С.23.ПП.Н.68.01

— пружини Калвеліса

02.ПФ.С.23.ПП.Н.69

— техніка виготовлення пружини Калвеліса

02.ПФ.С.23.ПП.Н.69.01

— булавоподібну пружину

02.ПФ.С.23.ПП.Н.70

— техніка виготовлення булавоподібної пружини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.70.01

— грушоподібну пружину

02.ПФ.С.23.ПП.Н.71

— техніка виготовлення грушоподібної пружини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.71.01

— вестибулярну дугу

02.ПФ.С.23.ПП.Н.72

— техніка виготовлення вестибулярної дуги

02.ПФ.С.23.ПП.Н.72.01

— піднебінну дугу

02.ПФ.С.23.ПП.Н.73

— техніка виготовлення піднебінної дуги

02.ПФ.С.23.ПП.Н.73.01

— язикову дугу

02.ПФ.С.23.ПП.Н.74

— техніка виготовлення язикової дуги

02.ПФ.С.23.ПП.Н.74.01

— похилі площини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.75

— техніка виготовлення похилої площини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.75.01

— накушувальні площини та щити

02.ПФ.С.23.ПП.Н.76

— техніка виготовлення накушувальної площини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.76.01

— техніка виготовлення щитів

02.ПФ.С.23.ПП.Н.76.02

— ортодонтичні кільця

02.ПФ.С.23.ПП.Н.77

— техніка виготовлення ортодонтичних кілець

02.ПФ.С.23.ПП.Н.77.01

— регулятор функцій Френкеля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.78

— техніка виготовлення регулятора функцій Френкеля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.78.01

— активатор Андрезена—Гойпля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.79

— техніка виготовлення активатора Андрезена—Гойпля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.79.01

— вестибуло-оральну пластинку Крауза

02.ПФ.С.24.ПП.Н.80

— техніка виготовлення вестибуло-оральної пластинки
Крауза

02.ПФ.С.24.ПП.Н.80.01

— апарат Брюкля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.81

— техніка виготовлення апарата Брюкля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.81.01

— напрямну коронку Катца

02.ПФ.С.24.ПП.Н.82

— техніка виготовлення напрямної коронки Катца

02.ПФ.С.24.ПП.Н.82.01

— ковзну дугу Енгля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.83

— техніка виготовлення ковзної дуги Енгля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.83.01

— апарат Коркгауза з вертикальними
балками для лікування діастем

02.ПФ.С.24.ПП.Н.84

— техніка виготовлення апарата Коркгауза з вертикальними
балками для лікування діастем

02.ПФ.С.24.ПП.Н.84.01

— розсувний знімний протез на

02.ПФ.С.24.ПП.Н.85

— техніка виготовлення розсувного знімного протеза на

02.ПФ.С.24.ПП.Н.85.01
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Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

верхнюю щелепу з кламерами Адамса
та Шварца

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

верхнюю щелепу з кламерами Адамса та Шварца

— апарат на верхню щелепу з похилою
площиною, розширювальною
подвійною пружиною Коффіна,
протрагувальними пружинами на бічні
різці, вестибулярною дугою та
кламерами Адамса та Шварца

02.ПФ.С.24.ПП.Н.86

— техніка виготовлення апарата на верхню щелепу з
похилою площиною, розширювальною подвійною
пружиною Коффіна, протрагувальними пружинами на бічні
різці, вестибулярною дугою й кламерами Адамса та Шварца

02.ПФ.С.24.ПП.Н.86.01

— Знати правила виготовлення
підборідної пращі

02.ПФ.С.24.ПР.Р.87

— знати правила виготовлення підборідної пращі

02.ПФ.С.24.ПР.Р.87.01

— шину Лімберга

02.ПФ.С.25.ПП.Н.88

— техніка виготовлення шини Лімберга

02.ПФ.С.25.ПП.Н.88.01

— апарат Шура

02.ПФ.С.25.ПП.Н.89

— техніка виготовлення апарата Шура

02.ПФ.С.25.ПП.Н.89.01

— апарат Бетельмана

02.ПФ.С.25.ПП.Н.90

— техніка виготовлення апарата Бетельмана

02.ПФ.С.25.ПП.Н.90.01

— обтуратор Ільїної—Маркосян

02.ПФ.С.25.ПП.Н.91

— техніка виготовлення обтуратора Ільїної—Маркосян

02.ПФ.С.25.ПП.Н.91.01

— плаваючий обтуратор Кеза

02.ПФ.С.25.ПП.Н.92

— техніка виготовлення плаваючого обтуратора Кеза

02.ПФ.С.25.ПП.Н.92.01

— Знати правила виготовлення
боксерської капи

02.ПФ.С.25.ПР.Р.93

— знати правила виготовлення боксерської капи

02.ПФ.С.25.ПР.Р.93.01

Використовуючи знання з анатомії
та фізіології порожнини рота,
технології виготовлення
ортопедичних конструкцій,
зуботехнічних матеріалів, враховуючи
вимоги до охорони праці,
застосовуючи необхідні обладнання,
інструменти та матеріали в
зуботехнічній лабораторії, вміти
виготовляти:

Використовуючи знання з анатомії
та фізіології ротової порожнини,
зуботехнічних матеріалів, сучасних
технологій виготовлення
ортопедичних конструкцій, мати
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Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

уявлення про:
— використання електрохімічних та
гальванотехнічних процесів у
протезуванні

02.ПФ.С.26.ПР.Р.94

— бути поінформованим з питань використання
електрохімічних та гальванотехнічних процесів у
протезуванні

02.ПФ.С.26.ПР.Р.94.01

— виготовлення найлонових протезів та
протезів з найлоновими кламерами

02.ПФ.С.26.ПР.Р.95

— бути поінформованим з питань виготовлення найлонових
протезів та протезів з найлоновими кламерами

02.ПФ.С.26.ПР.Р.95.01

— мантельний спосіб заміни воскового
базису на пластмасовий

02.ПФ.С.26.ПР.Р.96

— бути поінформованим з питань використання
мантельного способу заміни воскового базису на
пластмасовий

02.ПФ.С.26.ПР.Р.96.01

— виготовлення конструкцій з
титанових сплавів

02.ПФ.С.26.ПР.Р.97

— бути поінформованим з питань виготовлення
конструкцій з титанових сплавів

02.ПФ.С.26.ПР.Р.97.01

— протезування на імплантантах

02.ПФ.С.26.ПР.Р.98

— бути поінформованим з питань протезування на
імплантантах

02.ПФ.С.26.ПР.Р.98.01

— методики використання
фотополімерних матеріалів

02.ПФ.С.26.ПП.Н.99

— техніка використання фотополімерних матеріалів

02.ПФ.С.26.ПП.Н.99.01
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Додаток В
Перелік навчальних дисциплін і практик та система блоків змістових модулів
Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
01.ГСЕ.01

Основи
філософських знань

Гуманістичний зміст 01.ГСЕ.01.01
історії виникнення і
розвитку філософії
Онтологія і
гносеологія

01.ГСЕ.01.02

Соціальна філософія 01.ГСЕ.01.03

01.1.ГСЕ.02

Культурологія

Вступ. Філософія як специфічний тип знання

КЗН-01.ЗР.Р.01.01

Філософія від Стародавнього світу до ХХ ст.

КЗН-01.ЗР.Р.01.02

Філософська думка в Україні

КЗН-01.ЗР.Р.01.03

Проблема буття у філософії

КЗН-01.ЗР.Р.01.04

Основи філософського вчення про розвиток та
основний зміст пізнавальної діяльності

КЗН-01.ЗР.Р.01.05

Філософський аналіз суспільства

КЗН-01.ЗР.Р.01.06

Філософська концепція людини, цінності в житті
людини і суспільства

КЗН-01.ЗР.Р.01.07

Теоретичні аспекти
культури

01.ГСЕ.02.01

Предмет культурології як науки про культуру. Суть,
сутність культури. Функції культури. Культура і
цивілізація. Основні етапи розвитку культури

КЗН-02.ЗР.Р.02.01

Основні етапи
розвитку світової
культури

01.ГСЕ.02.02

Культура Стародавнього Сходу, Античності,
Середньовіччя

КЗН-02.ЗР.Р.02.02

Культура епохи Відродження, Нового часу та
Просвітництва

КЗН-02.ЗР.Р.02.03

Європейська культура ХІХ—ХХ ст.

КЗН-02.ЗР.Р.02.04

Культура східних слов’ян та Київської Русі

КЗН-02.ЗР.Р.02.05

Українська культура ХІV—ХХ ст.

КЗН-02.ЗР.Р.02.06

Національна культура в сучасній Україні. Єдність і
взаємозалежність світової та національної культур

КЗН-02.ЗР.Р.02.07

Основні етапи
розвитку культури в
Україні

01.ГСЕ.02.03
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ГСВОУ________11
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Шифр
навчальної
дисципліни

1.ГСЕ.03

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Фізичне виховання

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Загальна фізична
підготовка

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)

01.ГСЕ.03.01

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

Фізична культура і система фізичного виховання у
КСО-02.ПР.Н.02.01
вищому навчальному закладі І—ІІ рівнів акредитації, в
системі загаль-нолюдських цінностей, забезпечення
здоров’я і фахової дієздатності (теорія)
Легка атлетика

КСО-02.ПР.Н.02.02

Стрибки

КСО-02.ПР.Н.02.03

Гімнастика

КСО-02.ПР.Н.02.04

Інші види спорту

КСО-02.ПР.Н.02.05

Волейбол

КСО-02.ПР.Н.02.06

Баскетбол

КСО-02.ПР.Н.02.07

Футбол

КСО-02.ПР.Н.02.08

Теніс

КСО-02.ПР.Н.02.09

Інші спортивні ігри

КСО-02.ПР.Н.02.10

Мова і професія. Основні вимоги до мовлення. Види
усного спілкування за професійним спрямуванням

КІ-03.ПП.О.03.01

Форми проведення дискусії

КІ-03.ПП.О.03.02

Лексичні норми
01.ГСЕ.04.02
сучасної української
мови в професійному
спілкуванні

Власне українська та іншомовна лексика у
професійному мовленні

КІ-03.ПП.О.03.03

Особливості перекладу текстів українською мовою.
Комп’ютерний переклад текстів

КІ-03.ПП.О.03.04

Морфологічні норми 01.ГСЕ.04.03
сучасної української
мови в професійному
спілкуванні

Особливості використання граматичних форм
іменників, прикметників, займенників, числівників,
дієслівних форм у професійному мовленні

КІ-03.ПП.О.03.05

Особливості використання службових частин мови у

КІ-03.ПП.О.03.06

Спортивні ігри

01.ГСЕ.04

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Культура
професійного
мовлення

01.ГСЕ.03.02

01.ГСЕ.04.01
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Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

професійному мовленні

01.ГСЕ.05

01.ГСЕ.06

Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)

Основи
правознавства

Синтаксичні норми 01.ГСЕ.04.04
сучасної української
мови в професійному
спілкуванні

Синтаксичні особливості професійних текстів

КІ-03.ПП.О.03.07

Складні випадки керування й узгодження

КІ-03.ПП.О.03.08

Складання
професійних
документів

01.ГСЕ.04.05

Укладання документів щодо особового складу та
розпорядчих документів

КІ-03.ПП.О.03.09

Загальномедичний
цикл

01.ГСЕ.05.01

Студент та його оточення

КІ-04.ПП.Р.04.01

Здоровий спосіб життя

КІ-04.ПП.Р.04.02

Країнознавство

КІ-04.ПП.Р.04.03

Поліклініка та зубопротезна лабораторія

КІ-04.ПП.Р.04.04

З історії медицини

КІ-04.ПП.Р.04.05

Медична освіта та охорона здоров’я

КІ-04.ПП.Р.04.06

Тканини. Клітини

КІ-04.ПП.Р.04.07

Анатомія та фізіологія ротової порожнини. Зуби

КІ-04.ПП.Р.04.08

Анатомія та
фізіологія людини

01.ГСЕ.05.02

Основи
конституційного
права України

01.ГСЕ.06.01

Сутність конституційних прав, свобод і обов’язків
людини та громадянина. Громадянство України

КЗН-03.ПР.О.03.01

Основи теорії
держави та
адміністративного
права

01.ГСЕ.06.02

Загальне вчення про державу. Поняття про
адміністративне законодавство

КЗН-03.ПР.О.03.02

Основи цивільного
права і цивільного

01.ГСЕ.06.03

Поняття про джерела і завдання цивільного
законодавства України. Загальні положення про

КЗН-03.ПР.О.03.03
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Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

процесу
Основи трудового
права. Права
соціального захисту

01.ГСЕ.07

Історія України

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

зобов’язання та різні договори
01.ГСЕ.06.04

Поняття, принципи та джерела трудового права, праця КЗН-03.ПР.О.03.04
жінок, оплата праці, право на відпустку та пільги для
осіб, які поєднують роботу з навчанням.
Трудові індивідуальні спори. Колективні спори.
Матеріальна відповідальність працівника. Охорона
праці. Пенсійне забезпечення в Україні

КЗН-03.ПР.О.03.05

Основи
01.ГСЕ.06.05
кримінального права

Кримінальна відповідальність та її підстави

КЗН-03.ПР.О.03.06

Кримінальна відповідальність за злочин

КЗН-03.ПР.О.03.07

Основи сімейного
права. Нотаріат в
Україні

01.ГСЕ.06.06

Права та обов’язки подружжя, батьків, дітей

КЗН-03.ПР.О.03.08

Основи фінансового
права України

01.ГСЕ.06.07

Бюджет і бюджетна система. Система оподаткування в КЗН-03.ПР.О.03.09
Україні

Історія України від
01.ГСЕ.07.01
найдавніших часів до
середини ХVІІ ст.

Вступ. Найдавніша історія України, Київська Русь,
Галицько-Волинське князівство

КЗН-04.ЗР.Р.04.01

Українські землі під владою Польщі та Литви

КЗН-04.ЗР.Р.04.02

Історія України від
середини ХVІІ до
ХХ ст.

01.ГСЕ.07.02

Визвольна війна українського народу середини
ХVІІ ст. Утворення козацької держави

КЗН-04.ЗР.Р.04.03

Соціально-економічний та політичний розвиток
України з другої половини ХVІІ до другої половини
ХІХ ст.

КЗН-04.ЗР.Р.04.04

Історія України
ХХ ст.

01.ГСЕ.07.03

Україна з початку ХХ ст. до середини 1950-х років

КЗН-04.ЗР.Р.04.05

Україна в умовах десталінізації (1953—1964 рр.) та в
період стабілізації радянської системи і загострення її
соціально-економічної та політичної кризи 1965—

КЗН-04.ЗР.Р.04.06
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Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

1985 рр.

01.ГСЕ.08

Соціологія

Теоретична
соціологія

01.ГСЕ.08.01

Основи економічної
теорії

КЗН-04.ЗР.Р.04.07

Соціологія як наука

КЗН-05.ЗР.Р.05.01

Суспільство як соціальна система, соціальні відносини КЗН-05.ЗР.Р.05.02
та процеси

Спеціальні та
01.ГСЕ.08.02
галузеві соціологічні
теорії

01.ГСЕ.09

Розпад Радянського Cоюзу. Україна в умовах
незалежності

Економічна соціологія

КЗН-05.ЗР.Р.05.03

Політична соціологія

КЗН-05.ЗР.Р.05.04

Соціологія особистості та сім’ї

КЗН-05.ЗР.Р.05.05

Соціологія гуманітарної сфери

КЗН-05.ЗР.Р.05.06

Методика організації 01.ГСЕ.08.03
конкретних
соціологічних
досліджень

Методика організації конкретних соціологічних
досліджень

КЗН-05.ЗР.Р.05.07

Економічна теорія як 01.ГСЕ.09.01
наука. Загальні
основи економічної
теорії

Предмет і метод економічної теорії, економічні
потреби і виробничі можливості суспільства

КЗН-06.ПР.0.06.01

Економічна система суспільства та відносини
власності

КЗН-06.ПР.0.06.02

Товарне виробництво 01.ГСЕ.09.02
і ринок

Форми організації суспільного виробництва. Товарно- КЗН-06.ПР.0.06.03
грошові відносини

Підприємництво в
ринковій економіці

01.ГСЕ.09.03

Ринок як економічна форма організації суспільного
виробництва, структура та інфраструктура ринку

КЗН-06.ПР.0.06.04

Підприємство і підприємництво

КЗН-06.ПР.0.06.05

Капітал. Витрати виробництва і прибуток

КЗН-06.ПР.0.06.06
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Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Суспільне
відтворення

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

01.ГСЕ.09.04

Світове господарство 01.ГСЕ.09.05
і міжнародні
економічні відносини

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

Форми суспільного продукту в процесі відтворення.
Економічне зростання, його чинники і цикли

КЗН-06.ПР.0.06.07

Державне регулювання національної економіки

КЗН-06.ПР.0.06.08

Світове господарство. Форми міжнародних
економічних відносин

КЗН-06.ПР.0.06.09

Економічні аспекти глобальних проблем

КЗН-06.ПР.0.06.10

2. Цикл природничо-наукової підготовки
02.ПН.01

02.ПН.02

Основи медичної
інформатики

Анатомія та
фізіологія з
елементами
біомеханіки
жувального апарату
людини

Поняття про
інформацію. Файли
та файлова
структура.
Операційна система

02.ПН.01.01

Основи
використання
обчислювальної
техніки

02.ПН.01.02

Загальна анатомія
людини

02.ПН.02.01

Інформаційні технології. Операційна система, файлова КІ-01.ПП.О.01.02
структура

Анатомо-фізіологічні 02.ПН.02.02
особливості
щелепно-лицевої
ділянки

Фізіологія і
біомеханіка

Вступ до медичної інформатики. Інформаційні системи КІ-01.ПП.О.01.01

02.ПН.02.03

Основні відомості про текстовий редактор Word.
Системи оброблення тексту

КІ-01.ПП.О.01.03

Основи редагування. Робота в електронних таблицях

КІ-01.ПП.О.01.04

Вступ. Предмет анатомії та фізіології людини

КЗП-01.ПР.Р.01.01

Клітини, тканини, органи та системи органів людини

КЗП-01.ПР.Р.01.02

Череп та його відділи

КЗП-01.ПР.Р.01.03

Функціональна анатомія м’язів зубощелепного апарату КЗП-01.ПР.Р.01.04
Кровопостачання, лімфообіг та іннервація
зубощелепного апарату

КЗП-01.ПР.Р.01.05

Анатомія та фізіологія ротової порожнини

КЗП-01.ПР.Р.01.06

Артикуляція, оклюзія, прикус

КЗП-01.ПР.Р.01.07

Біомеханіка зубощелепного апарату

КЗП-01.ПР.Р.01.08
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Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

зубощелепного
апарату
02.ПН.03

02.ПН.04

02.ПН.05

Безпека
життєдіяльності

Основи екології

Зуботехнічне
матеріалознавство

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

Функції зубощелепного апарату

КЗП-01.ПР.Р.01.09

Категорійно-понятійний апарат з безпеки
життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як
кількісне оцінювання небезпек

КЗП-02.ПП.Р.02.01

Загрози та небезпеки, 02.ПН.03.02
їхні наслідки

Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на
людей, тварин, рослини, об’єкти економіки

КЗП-02.ПП.Р.02.02

Загрози та небезпеки, 02.ПН.03.02
їхні наслідки

Техногенні набезпеки та їхні наслідки

КЗП-02.ПП.Р.02.03

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та
особливості

КЗП-02.ПП.Р.02.04

Застосування ризикорієнтованого підходу для
побудови імовірнісних структурнологічних моделей
виникнення та розвитку НС

КЗП-02.ПП.Р.02.05

Безпека
02.ПН.03.03
життєдіяльності в
умовах надзвичайних
ситуацій

Менеджмент безпеки, правове забезпечення та
організаційно-функціональна структура захисту
населення та АТО в НС

КЗП-02.ПП.Р.02.06

Управління силами та засобами ОГ під час НС

КЗП-02.ПП.Р.02.07

Екологія як наука

Предмет і завдання екології та правові аспекти охорони КЗП-04.ЗР.Р.04.01
довкілля

Теоретичні основи
безпеки
життєдіяльності

02.ПН.03.01

02.ПН.04.01

Екологія як природнича наука

КЗП-04.ЗР.Р.04.02

Екологія і діяльність 02.ПН.04.02
людини

Екологія й практична діяльність людини (екологічні
аспекти діяльності зубного техніка)

КЗП-04.ЗР.Р.04.03

Предмет
“Зуботехнічне
матеріалознавство”

Вступ. Предмет “Зуботехнічне матеріалознавство”.
Класифікація, вимоги та основні властивості
зуботехнічних матеріалів

КЗП-07.ПР.Р.07.01

Охорона праці під час роботи з зуботехнічними

КЗП-06.ЗР.Р.06.16

02.ПН.05.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

матеріалами
Основні зуботехнічні 02.ПН.05.02
матеріали

Пластичні маси

КЗП-07.ПР.Р.07.02

Штучні зуби

КЗП-07.ПР.Р.07.03

Керамічні маси і ситали

КЗП-07.ПР.Р.07.04

Метали та сплави

КЗП-07.ПР.Р.07.05

Матеріали для відбитків та моделей

КЗП-07.ПР.Р.07.06

Моделювальні матеріали

КЗП-07.ПР.Р.07.07

Формувальні матеріали

КЗП-07.ПР.Р.07.08

Абразивні матеріали

КЗП-07.ПР.Р.07.09

Інші матеріали

КЗП-07.ПР.Р.07.10

Організація
02.ПН.06.01
стоматологічної
допомоги населенню
України

Вступ. Організація стоматологічної допомоги
населенню України

КЗП-05.ЗР.Р.05.01

Охорона праці в стоматологічному кабінеті

КЗП-06.ЗР.Р.06.17

Загальна гігієна і
профілактична
медицина

Гігієна навколишнього середовища. Особиста гігієна та КЗП-05.ЗР.Р.05.02
гігієна порожнини рота

Допоміжні матеріали 02.ПН.05.03

02.ПН.06

Стоматологічна
допомога населенню
та профілактична
медицина

Стоматологічні
захворювання

02.ПН.06.02

02.ПН.06.03

Гігієна харчування

КЗП-05.ЗР.Р.05.03

Гігієна лікувально-профілактичних установ

КЗП-05.ЗР.Р.05.04

Захворювання твердих тканин зубів, пародонта та
слизової оболонки порожнини рота

КЗП-05.ЗР.Р.05.05

Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки

КЗП-05.ЗР.Р.05.06

Захворювання, що виникають внаслідок користування
ортопедичними конструкціями, передракові
захворювання та пухлини щелепно-лицевої ділянки

КЗП-05.ЗР.Р.05.07
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Профілактика стоматологічних захворювань

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

КЗП-05.ЗР.Р.05.08

3. Цикл професійної та практичної підготовки
03.ПП.01

03.ПП.02

Моделювання
анатомічної форми
зубів

Моделювання
03.ПП.01.01
анатомічної форми
зубів (різців, ікол,
премолярів, молярів
на верхню та нижню
щелепи)

Організація охорони праці під час моделювання
анатомічної форми зубів

КЗП-06.ЗР.Р.06.14

Техніка моделювання воском анатомічної форми зуба

02.ПФ.С.16.ПП.Н.38.01

Техніка
виготовлення
знімних протезів

Техніка
виготовлення
часткових знімних
пластинкових
протезів

Вступ. Предмет “Техніка виготовлення знімних
протезів”:

03.ПП.02.01

— організація охорони праці під час виготовлення
знімних протезів

КЗП-06.ЗР.Р.06.09

— використання матеріалів для виготовлення знімних
протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.01.01

— уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлення знімних протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.02.01

— дотримування правил охорони праці на всіх етапах
виготовлення ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПП.Н.03.01

— використання знань з анатомії і фізіології, техніки
отримання відбитків та вимог до них для оцінювання
відбитків

02.ПФ.С. 02.ПП.Н.04.01

— склеювання гіпсового відбитка

02.ПФ.С. 02.ПП.Н.04.02

— дезінфекція відбитків, інструментів та
ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.01

— особиста гігієна

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.02

— гігієна лікувально-профілактичних установ

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.03
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— уміти виготовляти гіпсові моделі за анатомічними
відбитками з різних матеріалів

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.01

— техніка виготовлення комбінованих моделей
супергіпс-гіпс

02.ПФ.С.03.ПП.Н.07.01

— техніка виготовлення комбінованих моделей
легкоплавкий сплав-гіпс

02.ПФ.С.03.ПП.Н.07.02

— техніка підготовки моделей до дублювання

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.01

— техніка дублювання моделей

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.02

— техніка виготовлення вогнетривких моделей

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.03

— оцінювання допоміжних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.02

— оцінювання робочих моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.03

— визначення лінії найбільшого периметра опорних
зубів

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.01

— визначення глибини ретенційного простору

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.02

— визначення місця закінчення утримувального плеча 02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.03
кламера
— визначення шляху введення протеза

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.04

— оформлення основи моделі

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.01

— креслення на робочій моделі ліній орієнтації

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.02

— ізолювання торуса та екзостозів

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.03

— креслення меж протеза

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.04

— техніка виготовлення базису за часткового дефекту
зубного ряду

02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.01

45

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

— техніка виготовлення оклюзійного валика

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.02

— техніка виготовлення базису з оклюзійним валиком 02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.03
при частковому дефекті зубного ряду
— техніка гіпсування моделей в оклюдатор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.20.01

— техніка гіпсування моделей в артикулятор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.21.01

— техніка виготовлення одноплечого кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.01

— техніка виготовлення перекидного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.02

— техніка моделювання дентоальвеолярного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.24.01

— техніка моделювання пелотів

02.ПФ.С.07.ПП.Н.24.02

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів
за часткових дефектів зубного ряду на штучних яснах

02.ПФ.С.08.ПП.Н.25.01

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів 02.ПФ.С.08.ПП.Н.25.02
за часткових дефектів зубного ряду з пришліфуванням
до альвеолярного відростка
— техніка проведення попереднього моделювання
воскової композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.01

— техніка проведення остаточного моделювання
воскової композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.02

— техніка гіпсування в кювету зворотним способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.02

— техніка гіпсування в кювету комбінованим
способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.03

— техніка виплавляння воску з кювети

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.01

— техніка підготовки кювети до формування
пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.02
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Техніка
03.ПП.02.02
виготовлення повних
знімних
пластинкових
протезів

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— техніка приготування пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.01

— техніка формування базисної пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.02

— техніка проведення полімеризації пластмаси у воді

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.01

— техніка звільнення протеза з кювети

02.ПФ.С.12.ПП.Н.32.01

— механічне оброблення пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.01

— шліфування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.02

— полірування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.03

— механічне оброблення металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.01

— шліфування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.02

— полірування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.03

— техніка припасування відлитого базису знімного
протеза

02.ПФ.С.22.ПП.Н.62.01

Обладнання , апарати, інструменти для
комплектування робочого місця зубного техніка

01.ПФ.С.01.ПР.Р.03.01

Основні та допоміжні матеріали для виготовлення
зубних протезів та апаратів

01.ПФ.С.01.ПР.Р.03.02

Використовування матеріалів для виготовлення
знімних протезів

02.ПФ.С.01.ПР.Р.01.01

Уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлення знімних протезів

02.ПФ.С.01.ПР.Р.02.01

Дотримування правил охорони праці на всіх етапах
виготовлення ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПР.Р.03.01

Виготовлення індивідуальних ложок з воску

02.ПФ.С.14.ПП.Н.36.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

Техніка виготовлення індивідуальних ложок з
самотверднучих пластмас

02.ПФ.С.14.ПП.Н.36.02

Техніка виготовлення індивідуальних ложок з
базисних пластмас

02.ПФ.С.14.ПП.Н.36.03

Використання знань з анатомії і фізіології, техніки
отримання відбитків та вимог до них для оцінювання
відбитків

02.ПФ.С.02.ПП.Н.04.01

Склеювання гіпсового відбитка

02.ПФ.С.02.ПП.Н.041.02

Дезінфекція відбитків, інструментів та ортопедичних
конструкцій

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.01

Особиста гігієна

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.02

Гігієна лікувально-профілактичних установ

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.03

Уміти виготовляти гіпсові моделі за анатомічними
відбитками з різних матеріалів

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.01

Уміти виготовляти гіпсові моделі за функціональними 02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.02
відбитками з різних матеріалів
Техніка виготовлення комбінованих моделей
супергіпс-гіпс

02.ПФ.С.03.ПП.Н.07.01

Оцінювання допоміжних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.02

Оцінювання робочих моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.03

Оформлення основи моделі

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.01

Креслення на робочій моделі ліній орієнтації

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.02

Ізолювання торуса та екзостозів

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.03

Креслення меж протеза

02.ПФ.С.04.ПП.Н.12.04
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Техніка виготовлення базису за повної відсутності
зубів

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

02.ПФ.С.05.ПП.Н.18.01

Техніка виготовлення базису з оклюзійним валиком за 02.ПФ.С.05.ПП.Н.18.02
повної відсутності зубів
Техніка виготовлення твердого базису з оклюзійним
валиком

02.ПФ.С.05.ПП.Н.19.01

Техніка гіпсування моделей в оклюдатор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.20.01

Техніка гіпсування моделей в артикулятор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.21.01

Техніка моделювання пелотів

02.ПФ.С.078.ПП.Н.24.02

Техніка встановлення пластмасових штучних зубів у
разі повної відсутності зубів за ортогнатичного
співвідношення щелеп

02.ПФ.С.08.ПП.Н.26.01

Техніка встановлення пластмасових штучних зубів у
разі повної відсутності зубів за прогенічного
співвідношення щелеп

02.ПФ.С.08.ПП.Н.26.02

Техніка встановлення пластмасових штучних зубів у
разі повній відсутності зубів за прогнатичного
співвідношення щелеп

02.ПФ.С.08.ПП.Н.26.03

Техніка встановлення пластмасових штучних зубів у
разі повної відсутності зубів за змішаного
співвідношення щелеп

02.ПФ.С.08.ПП.Н.26.04

Техніка проведення попереднього моделювання
воскової композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.01

Техніка проведення остаточного моделювання
воскової композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.02

Техніка гіпсування в кювету прямим способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.01
49

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Лагодження знімних 03.ПП.02.03
пластинкових
протезів

Поняття про сучасні
технології

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

Техніка гіпсування в кювету зворотним способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.281.02

Техніка виплавляння воску з кювети

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.01

Техніка підготовки кювети до формування пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.02

Техніка приготування пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.01

Техніка формування базисної пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.02

Техніка формування еластичної пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.03

Техніка формування самотверднучої пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.04

Техніка формування пластмаси литтєвим методом

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.05

Техніка проведення полімеризації пластмаси у воді

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.01

Техніка проведення полімеризації пластмаси
сухоповітряним способом

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.02

Техніка проведення пневмополімеризації пластмаси

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.04

Техніка звільнення протеза з кювети

02.ПФ.С.12.ПП.Н.32.01

Механічне оброблення пластмасових конструкцій;

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.01

Шліфування пластмасових конструкцій;

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.02

Полірування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.03

Техніка лагодження протезів та апаратів
самотвердіючими пластмасами

02.ПФ.С.15.ПП.Н.37.01

Техніка лагодження протезів та апаратів базисними
пластмасами

02.ПФ.С.15.ПП.Н.37.02

03.ПР.Р.02.04 Бути поінформованим з питань використання
електрохімічних та гальванотехнічних процесів у
протезуванні

02.ПФ.С.26.ПР.Р.94.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

виготовлення
ортопедичних
конструкцій

03.ПП.03

Техніка
виготовлення
незнімних протезів

Техніка
виготовлення
незнімних
конструкцій у разі
дефекту коронки
зуба

03.ПП.03.01

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

Бути поінформованим з питань виготовлення
найлонових протезів та протезів з найлоновими
кламерами

02.ПФ.С.26.ПР.Р.95.01

Бути поінформованим з питань використання
мантельного способу заміни воскового базису на
пластмасовий

02.ПФ.С.26.ПР.Р.96.01

Техніка використання фотополімерних матеріалів

02.ПФ.С.26.ПП.Н.99.01

Вступ. Предмет “Техніка виготовлення незнімних
протезів”:
— організація охорони праці під час виготовлення
незнімних протезів

КЗП-06.ЗР.Р.06.10

— використання матеріалів для виготовлення
незнімних протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.01.02

— уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлення незнімних протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.02.02

— дотримання правил охорони праці на всіх етапах
виготовлення ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПП.Н.03.01

— використання знань з анатомії та фізіології, техніки 02.ПФ.С. 02.ПП.Н.01.01
отримання відбитків та вимог до них для оцінювання
відбитків
— склеювання гіпсового відбитка

02.ПФ.С. 02.ПП.Н.04.02

— встановлення та фіксація штифтів

02.ПФ.С. 02.ПП.Н.04.03

— встановлення та фіксація коронок у відбитку

02.ПФ.С. 02.ПП.Н.04.04

— дезінфекція відбитків, інструментів та
ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— особиста гігієна

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.02

— гігієна лікувально-профілактичних установ

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.03

— уміти виготовляти гіпсові моделі за анатомічними
відбитками з різних матеріалів

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.01

— уміти виготовляти гіпсові моделі за оклюзійними
відбитками

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.03

— техніка виготовлення комбінованих моделей
супергіпс-гіпс

02.ПФ.С.03.ПП.Н.07.01

— техніка виготовлення розбірної моделі

02.ПФ.С.03.ПП.Н.08.01

— укріплення штифтів

02.ПФ.С.03.ПП.Н.08.02

— техніка підготовки моделей до дублювання

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.01

— техніка дублювання моделей

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.02

— техніка виготовлення вогнетривких моделей

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.03

— оцінювання допоміжних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.02

— оцінювання робочих моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.03

— гравірування шийки зуба

02.ПФ.С.04.ПП.Н.13.01

— креслення клінічної шийки

02.ПФ.С.04.ПП.Н.13.02

— нанесення на опорні зуби компенсаційного лаку

02.ПФ.С.04.ПП.Н.13.03

— техніка гіпсування моделей в оклюдатор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.20.01

— уміти проводити гіпсування незнімних конструкцій 02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.04
— техніка виплавляння воску з кювети

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.01

— техніка підготовки кювети до формування
пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.02
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— техніка приготування пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.01

— техніка формування пластмаси для незнімних
конструкцій

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.06

— техніка проведення полімеризації пластмаси у воді

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.01

— техніка проведення фото-, мікрохвильової
полімеризації пластмаси

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.03

— техніка проведення пневмополімеризації пластмаси 02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.04
— техніка звільнення протеза з кювети

02.ПФ.С.12.ПП.Н.32.01

— механічне оброблення пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.01

— шліфування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.02

— полірування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.03

— механічне оброблення металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.01

— шліфування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.02

— полірування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.03

— техніка моделювання воском анатомічної форми
зуба

02.ПФ.С.16.ПП.Н.38.01

— техніка моделювання воском анатомічної форми
зуба під пластмасову коронку

02.ПФ.С.17.ПП.Н.40.01

— техніка моделювання воском анатомічної форми
зуба під штамповану коронку

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.01

— техніка вирізування зуба-стовпчика

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.02

— техніка виготовлення гіпсової контрформи

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.03

— техніка виготовлення металевих штампів

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.04
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— техніка підбирання та підготовки гільзи

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.05

— техніка термічного оброблення гільз

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.06

— техніка хімічного оброблення коронок

02.ПФ.С.17.ПП.Н.41.07

— техніка попереднього штампування

02.ПФ.С.17.ПП.Н.39.01

— техніка остаточного штампування

02.ПФ.С.17.ПП.Н.39.02

— техніка виготовлення коронки під опорноутримувальний кламер

02.ПФ.С.17.ПП.Н.43.01

— техніка виготовлення моделі з коронкою

02.ПФ.С.17.ПП.Н.44.01

— техніка вирізування “вікна”

02.ПФ.С.17.ПП.Н.44.02

— техніка моделювання вестибулярної поверхні

02.ПФ.С.17.ПП.Н.44.03

— техніка виготовлення суцільновідлитої коронки

02.ПФ.С.17.ПП.Н.45.01

— техніка виготовлення суцільновідлитої коронки з
покриттям пластмасою

02.ПФ.С.17.ПП.Н.46.01

— техніка виготовлення суцільновідлитої коронки з
покриттям фотополімерною масою

02.ПФ.С.17.ПП.Н.46.02

— техніка виготовлення суцільновідлитої коронки з
покриттям керамічною масою

02.ПФ.С.17.ПП.Н.46.03

— техніка моделювання кукси

02.ПФ.С.18.ПП.Н.47.01

— техніка створення ливникової системи

02.ПФ.С.19.ПП.Н.48.01

— техніка звільнення каркасу від ливникової системи

02.ПФ.С.19.ПП.Н.49.01

— техніка припасування відлитої коронки

02.ПФ.С.22.ПП.Н.64.01

— техніка припасування відлитого ковпачка

02.ПФ.С.22.ПП.Н.65.01

— техніка припасування відлитої кукси

02.ПФ.С.22.ПП.Н.66.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Техніка
виготовлення
незнімних
конструкцій у разі
часткового дефекту
зубного ряду

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

03.ПП.03.02

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— техніка виготовлення мостоподібного протезу з
пластмаси

02.ПФ.С.20.ПП.Н.51.01

— техніка моделювання проміжної частини
мостоподібного протеза

02.ПФ.С.20.ПП.Н.52.01

— техніка припасування проміжної частини до
коронок

02.ПФ.С.20.ПП.Н.52.02

— техніка підготовки до паяння

02.ПФ.С.20.ПП.Н.50.01

— техніка паяння проміжної частини з коронками

02.ПФ.С.20.ПП.Н.50.02

— техніка моделювання комбінованої проміжної
частини мостоподібного протеза

02.ПФ.С.20.ПП.Н.53.01

— техніка моделювання воскової композиції
суцільнолитого мостоподібного протеза

02.ПФ.С.20.ПП.Н.54.01

— техніка виготовлення суцільнолитого
мостоподібного протеза з покриттям пластмасою

02.ПФ.С.20.ПП.Н.55.01

— техніка виготовлення суцільнолитого
мостоподібного протеза з покриттям фотополімерною
масою

02.ПФ.С.20.ПП.Н.56.01

— техніка виготовлення суцільноли-того
мостоподібного протеза з покриттям керамічною
масою

02.ПФ.С.20.ПП.Н.57.01

— техніка припасування відлитого мостоподібного
протеза

02.ПФ.С.22.ПП.Н.63.01

— техніка лагодження незнімних конструкцій

02.ПФ.С.15.ПП.Н.37.04

Лагодження
незнімних
конструкцій

03.ПП.03.03

Поняття про сучасні

03.ПР.Р.03.04 — використання електрохімічних та

02.ПФ.С.26.ПР.Р.94.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

технології
виготовлення
ортопедичних
конструкцій
03.ПП.04

Техніка
виготовлення
бюгельних протезів

Технології
виготовлення
бюгельних протезів

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

гальванотехнічних процесів у протезуванні

03.ПП.04.01

— виготовлення конструкцій з титанових сплавів

02.ПФ.С.26.ПР.Р.97.01

— протезування на імплантантах

02.ПФ.С.26.ПР.Р.98.01

— використання фотополімерних матеріалів

02.ПФ.С.26.ПП.Н.99.01

Вступ. Предмет “Техніка виготовлення бюгельних
протезів”:
— організація охорони праці під час виготовлення
бюгельних протезів

КЗП-06.ЗР.Р.06.11

— використання матеріалів для виготовлення
бюгельних протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.01.03

— уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлення бюгельних протезів

02.ПФ.С.01.ПП.Н.02.03

— дотримання правил охорони праці на всіх етапах
виготовлення ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПП.Н.03.01

— використання знань з анатомії та фізіології, техніки 02.ПФ.С.02.ПП.Н.04.01
отримання відбитків і вимог до них для оцінювання
відбитків
— дезінфекція відбитків, інструментів та
ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.01

— особиста гігієна

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.02

— гігієна лікувально-профілактичних установ

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.03

— уміти виготовляти гіпсові моделі за анатомічними
відбитками з різних матеріалів

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.01

— техніка виготовлення комбінованих моделей
супергіпс-гіпс

02.ПФ.С.03.ПП.Н.07.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— техніка підготовки моделей до дублювання

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.01

— техніка дублювання моделей

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.02

— техніка виготовлення вогнетривких моделей

02.ПФ.С.03.ПП.Н.09.03

— оцінювання діагностичних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.01

— оцінювання допоміжних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.02

— оцінювання робочих моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.03

— визначення лінії найбільшого периметра опорних
зубів

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.01

— визначення глибини ретенційного простору

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.02

— визначення місця закінчення утримувального плеча 02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.03
кламера
— визначення шляху введення протеза

02.ПФ.С.04.ПП.Н.11.04

— нанесення малюнка каркаса на модель

02.ПФ.С.04.ПП.Н.14.01

— фіксація прокладок під дугу та сідлоподібні частини 02.ПФ.С.04.ПП.Н.14.02
— заливання тугоплавким воском ретенційного
простору

02.ПФ.С.04.ПП.Н.14.03

— техніка виготовлення базису за часткового дефекту
зубного ряду

02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.01

— техніка виготовлення оклюзійного валика

02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.02

— техніка виготовлення базису з оклюзійним валиком 02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.03
за часткового дефекту зубного ряду
— техніка гіпсування моделей в оклюдатор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.20.01

— техніка гіпсування моделей в артикулятор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.21.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— техніка моделювання кламера Аккера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.01

— техніка моделювання кламера Роуча

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.02

— техніка моделювання комбінованого кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.03

— техніка моделювання кламера зворотної дії

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.04

— техніка моделювання кільцеподібного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.05

— техніка моделювання кламера Бонвіля

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.06

— техніка моделювання кламера Джексона

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.07

— техніка моделювання кламера Березовського

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.08

— техніка моделювання кламера Боніхарта

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.09

— техніка моделювання багатоланкового кламера
Кеннеді

02.ПФ.С.07.ПП.Н.23.10

— техніка встановлення замкових кріплень

02.ПФ.С.07.ПП.Н.24.03

— техніка виготовлення телескопічної системи на
коронках

02.ПФ.С.07.ПР.Р.24.04

— техніка виготовлення телескопічної системи на
штангах

02.ПФ.С.07.ПР.Р.24.05

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів у 02.ПФ.С.08.ПП.Н.25.01
разі часткових дефектів зубного ряду на штучних
яснах
— техніка встановлення пластмасових штучних зубів
під час часткових дефектів зубного ряду з
пришліфуванням до альвеолярного відростка

02.ПФ.С.08.ПП.Н.25.02

— техніка проведення попереднього моделювання
воскової композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— техніка проведення остаточного моделювання
воскової композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.02

— техніка гіпсування в кювету прямим способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.01

— техніка гіпсування в кювету комбінованим
способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.03

— техніка виплавляння воску з кювети

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.01

— техніка підготовки кювети до формування
пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.02

— техніка приготування пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.01

— техніка формування базисної пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.02

— техніка формування пластмаси литтєвим методом

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.05

— техніка проведення полімеризації пластмаси у воді

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.01

— техніка звільнення протеза з кювети

02.ПФ.С.12.ПП.Н.32.01

— механічне оброблення пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.01

— шліфування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.02

— полірування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.03

— механічне оброблення металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.01

— шліфування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.02

— полірування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.03

— техніка створення ливникової системи

02.ПФ.С.19.ПП.Н.48.01

— техніка звільнення каркасу від ливникової системи

02.ПФ.С.19.ПП.Н.49.01

— техніка планування конструкції бюгельного протезу 02.ПФ.С.21.ПП.Н.58.01
за дефекту зубного ряду І класу за Кеннеді
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— техніка планування конструкції бюгельного протезу 02.ПФ.С.21.ПП.Н.58.02
за дефекту зубного ряду ІІ класу за Кеннеді
— техніка планування конструкції бюгельного протезу 02.ПФ.С.21.ПП.Н.58.03
за дефекту зубного ряду ІІІ класу за Кеннеді
— техніка планування конструкції бюгельного протезу 02.ПФ.С.21.ПП.Н.58.04
за дефекту зубного ряду ІV класу за Кеннеді

Лагодження
бюгельних
конструкцій

Поняття про сучасні
технології
виготовлення
ортопедичних

03.ПП.04.02

— техніка нанесення на модель малюнка кламерів

02.ПФ.С.21.ПП.Н.59.01

— техніка нанесення на модель малюнка
сідлоподібних частин

02.ПФ.С.21.ПП.Н.59.02

— техніка нанесення на модель малюнка дуги

02.ПФ.С.21.ПП.Н.59.03

— техніка моделювання кламерів

02.ПФ.С.21.ПП.Н.60.01

— техніка моделювання сідлоподібних частин

08.ПФ.С.21.ПП.Н.60.02

— техніка моделювання дуги

02.ПФ.С.21.ПП.Н.60.03

— техніка припасування відлитого каркасу
бюгельного протеза

02.ПФ.С.22.ПП.Н.61.01

— техніка лагодження протезів та апаратів
самотверднучими пластмасами

02.ПФ.С.15.ПП.Н.37.01

— техніка лагодження протезів і апаратів базисними
пластмасами

02.ПФ.С.16.ПП.Н.30.02

— техніка лагодження протезів шляхом лазерного
зварювання

02.ПФ.С.15.ПР.Р.37.03

03.ПР.Р.04.03 — бути поінформованим з питань використання
електрохімічних та гальванотехнічних процесів у
протезуванні
— бути поінформованим з питань виготовлення

02.ПФ.С.26.ПР.Р.94.01

02.ПФ.С.26.ПР.Р.95.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

конструкцій

03.ПП.05

Техніка
виготовлення
ортодонтичних
конструкцій у
дитячому віці

Елементи
ортодонтичних
конструкцій

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

найлонових протезів та протезів з найлоновими
кламерами

03.ПП.05.01

— бути поінформованим з питань використання
мантельного способу заміни воскового базису на
пластмасовий

02.ПФ.С.26.ПР.Р.96.01

— бути поінформованим з питань виготовлення
конструкцій з титанових сплавів

02.ПФ.С.26.ПР.Р.97.01

Вступ. Предмет “Техніка виготовлення ортодонтичних
і ортопедичних конструкцій у дитячому віці”:
— організація охорони праці під час виготовлення
ортодонтичних конструкцій і протезів

КЗП-06.ЗР.Р.06.12

— використання матеріалів для ви-готовлення
ортодонтичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПР.Р.01.04

— уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлен-ня ортодонтичних
конструкцій

02.ПФ.С.01.ПР.Р.02.04

— дотримання правил охорони праці на всіх етапах
виготовлення ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПР.Р.03.01

— використання знань з анатомії і фізіології, техніки
отримання відбитків та вимог до них для оцінювання
відбитків

02.ПФ.С.02.ПП.Н.04.01

— дезінфекція відбитків, інструментів та
ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.01

— особиста гігієна

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.02

— гігієна лікувально-профілактичних установ

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.03

— уміти виготовляти гіпсові моделі за анатомічними

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

відбитками з різних матеріалів
— техніка виготовлення комбінованих моделей
супергіпс-гіпс

02.ПФ.С.03.ПП.Н.07.01

— оцінювання діагностичних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.01

— оцінювання допоміжних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.02

— оцінювання робочих моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.03

— креслення моделей із зазначенням розміщення
дротяних деталей ортодонтичних апаратів

02.ПФ.С.04.ПП.Н.15.01

— ізоляція необхідних ділянок моделей під
ортодонтичні апарати

02.ПФ.С.04.ПП.Н.15.02

— техніка гіпсування моделей в оклюдатор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.20.01

— техніка виготовлення одноплечого кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.01

— техніка виготовлення перекидного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.02

— техніка виготовлення подвійного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.03

— техніка виготовлення кламера Адамса

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.04

— техніка виготовлення стрілоподібного кламера
Шварца

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.05

— техніка виготовлення фіксатора Нападова;

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.06

— техніка моделювання пелотів

02.ПФ.С.07.ПП.Н.24.02

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів у 02.ПФ.С.08.ПП.Н.25.01
разі часткових дефектів зубного ряду на штучних
яснах
— техніка проведення попереднього моделювання
воскової композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— техніка проведення остаточного моделювання
воскової композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.02

— техніка гіпсування в кювету прямим способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.01

— техніка гіпсування в кювету зворотним способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.02

— техніка гіпсування в кювету комбінованим
способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.03

— техніка виплавляння воску з кювети

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.01

— техніка підготовки кювети до формування
пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.02

— техніка приготування пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.01

— техніка формування базисної пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.02

— техніка формування самотверднучої пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.04

— техніка проведення полімеризації пластмаси у воді

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.01

— техніка проведення пневмополімери-зації
пластмаси

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.04

— техніка звільнення протеза з кювети

02.ПФ.С.12.ПП.Н.32.01

— механічне оброблення пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.01

— шліфування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.02

— полірування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.03

— механічне оброблення металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.01

— шліфування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.02

— полірування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.03

— техніка проведення оброблення, шліфування та

02.ПФ.С.13.ПП.Н.35.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

полірування ортодонтичних та щелепно-лицевих
протезів і апаратів

Техніка
виготовлення
ортодонтичних
апаратів і протезів
для дітей

03.ПП.05.02

— техніка виготовлення протрагувальної пружини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.67.01

— техніка виготовлення розширювальної пружини
Коффіна

02.ПФ.С.23.ПП.Н.68.01

— техніка виготовлення пружини Калвеліса

02.ПФ.С.23.ПП.Н.69.01

— техніка виготовлення булавоподібної пружини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.70.01

— техніка виготовлення грушоподібної пружини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.71.01

— техніка виготовлення вестибулярної дуги

02.ПФ.С.23.ПП.Н.72.01

— техніка виготовлення піднебінної дуги

02.ПФ.С.23.ПП.Н.73.01

— техніка виготовлення язикової дуги

02.ПФ.С.23.ПП.Н.74.01

— техніка виготовлення похилої площини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.75.01

— техніка виготовлення накушувальної площини

02.ПФ.С.23.ПП.Н.76.01

— техніка виготовлення щитів

02.ПФ.С.23.ПП.Н.76.02

— техніка виготовлення ортодонтичних кілець

02.ПФ.С.23.ПП.Н.77.01

Техніка виготовлення регулятора функцій Френкеля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.78.01

Техніка виготовлення активатора Андрезена—Гойпля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.79.01

Техніка виготовлення вестибуло-оральної пластинки
Крауза

02.ПФ.С.24.ПП.Н.80.01

Техніка виготовлення апарата Брюкля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.81.01

Техніка виготовлення напрямної коронки Катца

02.ПФ.С.24.ПП.Н.82.01

Техніка виготовлення ковзної дуги Енгля

02.ПФ.С.24.ПП.Н.83.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

03.ПП.06

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Техніка
виготовлення
щелепно-лицевих
конструкцій

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Виготовлення
щелепно-лицевих
конструкцій

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

03.ПП.06.01

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

Техніка виготовлення апарата Коркгауза з
вертикальними балками для лікування діастем

02.ПФ.С.24.ПП.Н.84.01

Техніка виготовлення розсувного знімного протеза на
верхню щелепу з кламерами Адамса та Шварца

02.ПФ.С.24.ПП.Н.85.01

Техніка виготовлення апарата на верхню щелепу з
похилою площиною, розширюювальною подвійною
пружиною Коффіна, протрагуювальними пружинами
на бічні різці, вестибулярною дугою та кламерами
Адамса і Шварца

02.ПФ.С.24.ПП.Н.86.01

Техніка виготовлення підборідної пращі

02.ПФ.С.24.ПП.Н.87.01

Вступ. Предмет “Техніка виготовлен-ня щелепнолицевих конструкцій”:
— організація охорони праці під час виготовлення
щелепно-лицевих конструкцій

КЗП-06.ЗР.Р.06.13

— використання матеріалів для виготовлення
щелепно-лицевих конструкцій

02.ПФ.С.01.ПР.Р.01.05

— уміти використовувати обладнання, апарати,
інструменти для виготовлення щелепно-лицевих
конструкцій

02.ПФ.С.01.ПР.Р.02.05

— дотримання правил охорони праці на всіх етапах
виготовлення ортопедичних конструкцій

02.ПФ.С.01.ПР.Р.03.01

— використання знань з анатомії та фізіології, техніки 02.ПФ.С.02.ПП.Н.04.01
отримання відбитків та вимог до них для оцінювання
відбитків
— установлення та фіксація коронок у відбитку

02.ПФ.С.02.ПП.Н.04.04

— дезінфекція відбитків, інструментів та

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.01

65

ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

ортопедичних конструкцій
— особиста гігієна

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.02

— гігієна лікувально-профілактичних установ

02.ПФ.С.02.ПП.Н.05.03

— уміти виготовляти гіпсові моделі за анатомічними
відбитками з різних матеріалів

02.ПФ.С.03.ПП.Н.06.01

— техніка виготовлення комбінованих моделей
супергіпс-гіпс

02.ПФ.С.03.ПП.Н.07.01

— оцінювання діагностичних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.01

— оцінювання допоміжних моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.02

— оцінювання робочих моделей

02.ПФ.С.04.ПП.Н.10.03

— креслення меж щелепно-лицевих апаратів
(пластинок, обтураторів)

02.ПФ.С.04.ПП.Н.16.01

— техніка виготовлення базису в разі часткового
дефекту зубного ряду

02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.01

— техніка виготовлення оклюзійного валика

02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.02

— техніка виготовлення базису з оклюзійним валиком 02.ПФ.С.05.ПП.Н.17.03
в разі часткового дефекту зубного ряду
— техніка виготовлення базису в разі повної
відсутності зубів

02.ПФ.С.05.ПП.Н.18.01

— техніка виготовлення базису з оклюзійним валиком 02.ПФ.С.05.ПП.Н.18.02
в разі повної відсутності зубів
— техніка гіпсування моделей в оклюдатор

02.ПФ.С.06.ПП.Н.20.01

— техніка виготовлення одноплечого кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.01

— техніка виготовлення перекидного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.02
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— техніка виготовлення подвійного кламера

02.ПФ.С.07.ПП.Н.22.03

— техніка моделювання пелотів

02.ПФ.С.07.ПП.Н.24.02

— техніка встановлення пластмасових штучних зубів у 02.ПФ.С.08.ПП.Н.25.01
разі часткових дефектів зубного ряду на штучних
яснах
— техніка встановлення пластмасових штучних зубів у 02.ПФ.С.08.ПП.Н.26.01
разі повної відсутності зубів за ортогнатичного
співвідношення щелеп
— техніка проведення попереднього моделювання
воскової композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.01

— техніка проведення остаточного моделювання
воскової композиції

02.ПФ.С.09.ПП.Н.27.02

— техніка гіпсування в кювету прямим способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.01

— техніка гіпсування в кювету зворотним способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.02

— техніка гіпсування в кювету комбінованим
способом

02.ПФ.С.10.ПП.Н.28.03

— техніка виплавляння воску з кювети

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.01

— техніка підготовки кювети до формування
пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.29.02

— техніка приготування пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.01

— техніка формування базисної пластмаси

02.ПФ.С.11.ПП.Н.30.02

— техніка проведення полімеризації пластмаси у воді

02.ПФ.С.12.ПП.Н.31.01

— техніка звільнення протеза з кювети

02.ПФ.С.12.ПП.Н.32.01

— механічне оброблення пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.01
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

— шліфування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.02

— полірування пластмасових конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.33.03

— механічне оброблення металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.01

— шліфування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.02

— полірування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.03

— техніка оброблення, шліфування та полірування
02.ПФ.С.13.ПП.Н.35.01
ортодонтичних та щелепно-лицевих протезів і апаратів

03.ПП.07

Сучасні технології
Сучасні литтєві
виготовлення зубних технології
протезів

03.ПП.07.01

— техніка виготовлення шини Лімберга

02.ПФ.С.25.ПП.Н.88.01

— техніка виготовлення апарата Шура

02.ПФ.С.25.ПП.Н.89.01

— техніка виготовлення апарата Бетельмана

02.ПФ.С.25.ПП.Н.90.01

— техніка виготовлення обтуратора Ільїної—
Маркосян

02.ПФ.С.25.ПП.Н.91.01

— техніка виготовлення плаваючого обтуратора Кеза

02.ПФ.С.25.ПП.Н.92.01

— знати правила виготовлення боксерської капи

02.ПФ.С.25.ПР.Р.93.01

Організація охорони праці під час роботи в ливарній
лабораторії

КЗП-06.ЗР.Р.06.15

Техніка створення ливникової системи

02.ПФ.С.19.ПП.Н.48.01

Техніка звільнення каркасу від ливникової системи

02.ПФ.С.19.ПП.Н.49.01

Техніка припасування відлитого каркаса (бюгельного,
знімного, мостоподібного) протеза

02.ПФ.С.22.ПП.Н.61.01
02.ПФ.С.22.ПП.Н.62.01
02.ПФ.С.22.ПП.Н.63.01

Механічне оброблення металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.01

Шліфування металевих конструкцій

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.02
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ГСВОУ________11
(позначення стандарту)

Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Полірування металевих конструкцій
Виготовлення
металокерамічних
протезів

03.ПП.08

Основи охорони
праці та охорона
праці в галузі

Основи охорони
праці

03.ПП.07.01

03.ПП.08.01

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

02.ПФ.С.13.ПП.Н.34.03

Організація охорони праці під час роботи в лабораторії КЗП-06.ЗР.Р.06.15
металокераміки
Техніка виготовлення суцільно відлитої коронки з
покриттям керамічною масою

02.ПФ.С.17.ПП.Н.46.03

Техніка виготовлення суцільно відлитого
мостоподібного протеза з покриттям керамічною
масою

02.ПФ.С.20.ПП.Н.57.01

Вступ. Загальні питання, правові та організаційні
основи охорони праці

КЗП-06.ЗР.Р.06.01

Державне управління охороною праці, державний
нагляд і громадський контроль за охороною праці

КЗП-06.ЗР.Р.06.02

Організація охорони праці на підприємстві. Навчання з КЗП-06.ЗР.Р.06.03
питань охорони праці
Основи фізіології та
гігієни праці й
профілактика
захворювань

03.ПП.08.02

Основи виробничих
безпек

03.ПП.08.03

Охорона праці в
галузі

03.ПП.08.04

Профілактика травматизму та професійних
захворювань

КЗП-06.ЗР.Р.06.04

Основи фізіології та гігієни праці

КЗП-06.ЗР.Р.06.05

Основи виробничої безпеки

КЗП-06.ЗР.Р.06.06

Основи пожежної профілактики на виробничих
об’єктах

КЗП-06.ЗР.Р.06.07

Устрій зуботехнічної лабораторії, санітарно-гігієнічні
вимоги до кімнат, робоче місце зубного техніка.

КЗП-06.ЗР.Р.06.08

Організація охорони праці під час виготовлення
знімних протезів

КЗП-06.ЗР.Р.06.09

Організація охорони праці під час виготовлення

КЗП-06.ЗР.Р.06.10
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Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

незнімних протезів

03.ПП.09

Військово-медична
підготовка та
медицина
надзвичайних
ситуацій

Військово-медична
підготовка

03.ПП.09.01

Організація охорони праці під час виготовлення
бюгельних протезів

КЗП-06.ЗР.Р.06.11

Організація охорони праці під час виготовлення
ортодонтичних конструкцій

КЗП-06.ЗР.Р.06.12

Організація охорони праці під час виготовлення
щелепно-лицевих конструкцій

КЗП-06.ЗР.Р.06.13

Організація охорони праці під час моделювання
анатомічної форми зубів

КЗП-06.ЗР.Р.06.14

Організація охорони праці під час роботи в ливарній
лабораторії та в лабораторії металокераміки

КЗП-06.ЗР.Р.06.15

Охорона праці під час роботи із зуботехнічними
матеріалами

КЗП-06.ЗР.Р.06.16

Охорона праці в стоматологічному кабінеті

КЗП-06.ЗР.Р.06.17

Основи організації лікувально-евакуаційних заходів у
діючій армії Збройних Сил України

КЗП-03.ПП.Р.03.01

Основи воєнно-польової хірургії, терапії, гігієни та
епідеміології

КЗП-03.ПП.Р.03.02

Основи організації забезпечення медичною технікою й КЗП-03.ПП.Р.03.03
майном у воєнний час
Медицина
надзвичайних
ситуацій

03.ПП.09.02

Загальні принципи надання першої медичної
допомоги. Десмургія

КЗП-03.ПП.Р.03.04

Реанімація, її принципи і методи

КЗП-03.ПП.Р.03.05

Перша медична допомога в разі ушкоджень різної
етіології

КЗП-03.ПП.Р.03.06
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Шифр
навчальної
дисципліни

Назва навчальної
дисципліни або
практики

Назва блоку
змістових модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни або
практики

Шифр блоку
змістових
модулів, що
входить до
навчальної
дисципліни
або практики

Назва змістового модуля

Шифри змістових модулів,
що входять до блоку
змістових модулів

Перша медична допомога в разі застосування сучасної КЗП-03.ПП.Р.03.07
зброї масового ураження
1. Навчальна
практика
(входить до
загального обсягу
годин циклу
професійної та
практичної
підготовки) —
2432 год.
2. Виробнича
практика — 108 год.
3. Переддипломна
практика — 216 год.
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Додаток Г
Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й
практиками та перелік сформованих компетенцій

Цикл

ГСЕ

Загальна
кількість
годин/нац.
кредитів

Кредитів
ЕСТS

І. Цикл гуманітарної та соціальноекономічної підготовки

810/15

22,5

Нормативна частина

756/14

21

Основи філософських знань

54/1

1,5

КЗН-01, КСО-03-06,
КІ-02, 03

Культурологія

54/1

1,5

КЗН-02, КСО-01, 03-06,
КІ-02, 03, КЗН-07

Фізичне виховання

162/3

4,5

КСО-02, КСО-01, 06, КІ-02

Українська мова
(за проф. спрямуванням)

54/1

1,5

КІ-03, КСО-03, 05, 06, КІ-02

Іноземна мова
(за проф. спрямуванням)

216/4

6

КІ-04, КСО-03, 05, 06,
КІ-02, 03

Основи правознавства

54/1

1,5

КЗН-03, КСО-01, 03-06,
КІ-02, 03

Історія України

54/1

1,5

КЗН-04, КСО-03, 05, 06,
КІ-02, 03

Соціологія

54/1

1,5

КЗН-05, КСО-01, 03-06,
КІ-02, 03

Основи економічної теорії

54/1

1,5

КЗН-06, КСО-03, 05,
КІ-02

54/1

1,5

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

У результаті вивчення нормативної частини
циклу студент повинен знати: основи
філософії, соціології, загальної культури,
основи права, основи економічних теорій,
історії України, українську та іноземні мови
(за професійним спрямуванням), основи
фізичної культури.
Вміти використовувати набуті знання з
циклу гуманітарної та соціальноекономічної підготовки у професійній
діяльності.
Володіти знаннями з дисциплін циклу
гуманітарної та соціально-економічної
підготовки

Варіативна компонента (знання, вміння,
навички визначаються у варіативній
компоненті ВНЗ)

Перелік дисциплін

Шифри сформованих компетенцій
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Цикл

ПН

Загальна
кількість
годин/нац.
кредитів

Кредитів
ЕСТS

ІІ. Цикл природничо-наукової
підготовки

378/7

10,5

Нормативна частина

270/5

7,5

У результаті вивчення нормативної частини
Основи медичної інформатики
циклу студент повинен знати: медичну
інформатику, анатомію та фізіологію
Анатомія та фізіологія з елементалюдини з елементами біомеханіки
ми біомеханіки жувального апарату
жувального апарату, безпеку
людини
життєдіяльності, зуботехнічне матеріаБезпека життєдіяльності
лознавство, основи екології та гігієнічні
нормативи, організацію стоматологічної
допомоги населенню.
Основи екології

54/1

1,5

КІ-01, 02, КСО-03, 05,
КІ-03, 04, КЗП-09

54/1

1,5

КЗП-01, КСО-03, 05,
КІ-02, 03

54/1

1,5

КЗП-02, КСО-06, 08,
КІ-02, 03

54/1

1,5

КЗП-04, КСО-08, КСО-02,
КІ-02, 03, КЗП-09

54/1

1,5

КЗП-07, КСО-03, 05, 07,
КІ-02, 03, 04; КЗП-09

108/2

3

ІІІ. Цикл професійної та практичної
підготовки

2916/54

81

Нормативна частина

1998/37

55,5

Моделювання анатомічної форми
зубів

54/1

1,5

КСП-08; КСО-03, 05, 07; КІ-05

Техніка виготовлення знімних
протезів

540/10

15

КСП-02, 07; КЗП-08; КІ-05;
КСО-03, 05, 07; КІ-02, 03, 04;

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

Вміти використовувати набуті знання з
циклу природничо-наукової підготовки для
засвоєння професійних дисциплін і
профілактики стоматологічних
захворювань.

Перелік дисциплін

Зуботехнічне матеріалознавство

Шифри сформованих компетенцій

Володіти знаннями з дисциплін циклу
природничо-наукової підготовки
Варіативна компонента (знання, вміння,
навички визначаються у варіативній
компоненті ВНЗ)
ПП

У результаті вивчення нормативної частини
циклу студент повинен знати: методики
виготовлення знімних, незнімних,
бюгельних протезів, ортодонтичних та
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Цикл

Навчальні цикли та передбачувані
результати їх засвоєння

щелепно-лицевих конструкцій, правила
моделювання анатомічної форми зубів,
дотримуватися загальних вимог охорони
праці та охорони праці в галузі, основи
військово-медичної підготовки та медицини
надзвичайних ситуацій, основи сучасних
литтєвих технологій чи виготовлення
металокерамічних протезів.
Вміти виготовляти знімні, незнімні,
бюгельні протези, ортодонтичні та
щелепно-лицеві конструкції, орієнтуватися
в професійних ситуаціях.
Володіти мануальними навичками
виготовлення ортопедичних конструкцій

Варіативна компонента (знання, вміння,
навички визначаються у варіативній
компоненті ВНЗ)

Перелік дисциплін

Загальна
кількість
годин/нац.
кредитів

Кредитів
ЕСТS

Шифри сформованих компетенцій

КЗН-07; КЗП-01, 02, 06, 07, 09
Техніка виготовлення незнімних
протезів

540/10

15

КСП-03, 07; КЗП-08; КІ-05;
КСО-03, 05, 07; КІ-02, 03, 04;
КЗН-07; КЗП-01, 02, 06, 07, 09

Техніка виготовлення бюгельних
протезів

270/5

7,5

КСП-04, 07; КЗП-08; КІ-05;
КСО-03, 05, 07; КІ-02, 03, 04;
КЗН-07; КЗП-01, 02, 06, 07, 09

Техніка виготовлення
ортодонтичних конструкцій у
дитячому віці

108/2

3

КСП-05; КЗП-08; КІ-05; КСО-03,
05, 07; КІ-02, 03, 04; КЗН-07;
КЗП-01, 02, 06, 07, 09

Техніка виготовлення щелепнолицевих конструкцій

54/1

1,5

КСП-06; КЗП-08; КІ-05;
КСО-03, 05, 07; КІ-02, 03, 04;
КЗН-07; КЗП-01, 02, 06, 07, 09

Основи охорони праці та охорона
праці в галузі

54/1

1,5

КЗП-06; КСО-02, 08;
КЗП-02; КСП-02–09

Військово-медична підготовка та
медицина надзвичайних ситуацій

54/1

1,5

КЗП-03; КСО-03, 05, 07;
КІ-02, 03

Навчальна практика

2432/45

Виробнича практика

108/2

3

КСП-02, 03, 07-09; КЗП-08;
КІ-05; КСО-03, 05-07;
КІ-02, 03,0 4; КЗН-07;
КЗП-01, 02, 06-09; КСП-01

Переддипломна практика

216/4

6

КСП-02-04, 07-09; КЗП-08;
КІ-05; КСО-03, 05-07;
КІ-02, 03, 04; КЗН-07;
КЗП-01, 02, 06-09; КСП-01

918/17

25,5

КСП-02-08
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Загальний обсяг годин навчальної практики циклу професійної та практичної підготовки становить 2432 год. і проводиться під
керівництвом викладача. З них 1536 год. — навчальна практика у відповідних зуботехнічних лабораторіях і кабінетах, а 896 год. — самостійна
робота студента з метою відпрацювання мануальних навичок циклу професійної та практичної підготовки під контролем викладача.
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Додаток Ґ
7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

На державну атестацію осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, виносяться
система компетенцій, що визначена в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, та система
відповідних змістових модулів, що є нормативною частиною змісту освітньо-професійної
програми підготовки фахівця.
Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного
екзамену, що включає теоретичний тестовий екзамен з предметів “Техніка виготовлення знімних
протезів”, “Техніка виготовлення незнімних протезів”, “Техніка виготовлення бюгельних
протезів”, “Зуботехнічне матеріалознавство”, “Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки
жувального апарату людини”, “Основи охорони праці та охорона праці в галузі” та практичний
екзамен з предметів “Техніка виготовлення знімних протезів”, “Техніка виготовлення незнімних
протезів”, “Техніка виготовлення бюгельних протезів” з виставленням єдиної оцінки.
Теоретичний тестовий екзамен:
03.ПП.02.01, 03.ПП.02.02, 03.ПП.02.03, 03.ПР.Р.02.04;
03.ПП.03.01, 03.ПП.03.02, 03.ПП.03.03, 03.ПР.Р.03.04;
03.ПП.04.01, 03.ПП.04.02, 03.ПР.Р.04.03;
03.ПП.08.02, 03.ПП.08.03, 03.ПП.08.04;
02.ПН.02.02, 02.ПН.02.03;
02.ПН.05.01, 02.ПН.05.02, 02.ПН.05.03.
Практичний екзамен:
03.ПП.02.01, 03.ПП.02.02,
03.ПП.03.01, 03.ПП.03.02,
03.ПП.04.01.
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