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НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію редакцію Програми єдиного державно 

кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 221 «Стоматологія» освітнь 
професійна програма «Стоматологія ортопедична» на рівні фахової передвип 
освіти (надалі -  Програма), що додається.

2. Науково-педагогічним працівникам кафедр, педагогічні 
працівникам фахового медичного коледжу, у своїй роботі керуватися цн 
Програмою.

3. Завідувачці канцелярії та архіву Марії Крайник довести даний нак 
до відома завідувачів кафедр.

4. Наказ набирає чинність з моменту підписання.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директо 

фахового медичного коледжу Олександра Бульбука.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 221 «Стоматологія» 

освітньо-професійна програма (ОПП) «Стоматологія ортопедична» на рівні фахової 
передвищої освіти (далі - ЄДКІ) є обов’язковим компонентом атестації здобувачів фахової 
передвищої освіти.

Метою ЄДКІ є оцінювання рівня засвоєних здобувачем фахової передвищої освіти 
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, визначених стандартами фахової 
передвищої освіти та достатніх для ефективного виконання професійної діяльності за 
обраною спеціальністю.

Для успішного складання ЄДКІ майбутній зубний технік має володіти 
компетентностями, які формуються під час вивчення комплексу дисциплін загальної 
підготовки та вибіркових дисциплін, упродовж всього нормативного терміну (ОПП 
«Стоматологія ортопедична» -  120 кредитів ЄКТС) у закладі фахової передвищої освіти. 
Учасник іспиту має мати достатній рівень знань, умінь та компетенцій, що передбачені ОПП 
«Стоматологія ортопедична», затвердженої Вченою радою Івано-Франківського 
національного медичного університету (протокол №5 від 26.05.2020 р.).

Програма ЄДКІ містить перелік різноманітних розділів/ тем, що стосуються 
професійної діяльності зубного техніка. Для кожного змістового розділу /теми зазначено 
найвищий когнітивний рівень, на якому має бути засвоєно відповідний розділ та тему. Також 
вказано тематичні пропорції в розділах у вигляді відсотку питомої ваги.

2. КОГНІТИВНІ РІВНІ
Рівень А. «Знання».
Рівень В. «Знання», «Розуміння».
Рівень С. «Знання», «Розуміння», «Застосування».
Рівень Б . «Знання», «Розуміння», «Застосування» та «Аналіз»/ «Синтез»/ «Оцінка».

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА ЄДКІ

Найменування розділу
Питома вага,

%
Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального 
апарату людини

5

Зуботехнічне матеріалознавство 5

Техніка виготовлення знімних протезів ЗО

Техніка виготовлення незнімних протезів 35

Техніка виготовлення бюгельних протезів 20

Основи охорони праці та охорона праці в галузі 5

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

Єдиний державний кваліфікаційний іспит проводиться в 2 етапи:
• І етап -  теоретичний (тестовий комп'ютерний контроль);
• II етап -  практичний.
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І етап ЄДКІ -  теоретичний: складається з тестових завдань. Тесто 
завдання мають кілька варіантів відповідей, серед яких лише один правильний 

Відповідь на кожне з запитань оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 ба 
якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відлові; 
або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Загальна кількість тестових завдань -  100. На виконання роботи відведе* 
100 хвилин. Тестування проводиться за допомогою комп’ютера.

ТІ етап -  практичний: складається з виконання 3-ох завдань, які включаю' 
виконання певного технічного етапу виготовлення різних конструкцій зубні 
протезів.

Практичний етап ЄДКІ проводиться в спеціальній екзаменаційній кімнаї 
яка обладнана робочими місцями з необхідним інструментарієм, апаратурою, я 
передбачені методикою виконання тих чи інших процедур.

Кожен студент отримує по одному завданню з кожної дисципліни (технії 
виготовлення знімних протезів, техніка виготовлення незнімних протезі 
техніка виготовлення бюгельних протезів). Тривалість практичного етапу ЄДІ 
4 години.

За результатами складання теоретичного та практичного етапів ЄД] 
виставляється оцінка.

ДЕТАЛІЗОВАНА СТРУКТУРА ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО 
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»

ОПП «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
НА РІВНІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Код Найменування розділу/теми
Питома 
вага, %

Найвищий
когнітивний

рівень
1 Анатомія та фізіологія з елементами 

біомеханіки жувального апарату людини
5 В

1.1 Аналітичні знання особливостей будови голови 
людини, її органів та систем, а також особливостей 
їхнього кровопостачання та іннервації.

В

1.2 Диференціювання і опис анатомічних структур 
опорно-рухового апарату, систем внутрішніх органів, 
центральної нервової системи та органів чуття, а 
також їхніх ангіоневрологічних особливостей.

В

2 Зуботехнічне матеріалознавство 5 с
2.1 Основні властивості зуботехнічних матеріалів А
2.2 Матеріали для відбитків і моделей та особливості 

роботи з ними. Класифікація матеріалів
С
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2.3 Фізичні та механічні властивості восків і воскових 
сумішей, сучасні воскові композиції

С

2.4 Пластмаси, які використовуються в ортопедичній 
стоматології, властивості та показання до 
використання

С

2.5 Керамічні маси, які використовуються в 
стоматологічній практиці, властивості керамічних 
мас і показання до застосування різних керамічних 
матеріалів, основні принципи роботи з керамічними 
масами

с

2.6 Загальні відомості про метали та їх сплави, їх 
властивості, використання

с

2.7 Металоакрилові та металокерамічні протези і сучасні 
матеріали для їх виготовлення

С

2.8 Матеріали для обробки пластмас та металів с
2.9 Допоміжні матеріали, які використовуються в 

ортопедичній стоматології
с

2.10 Підготовка зуботехнічних матеріалів до роботи с
2.11 Застосовування зуботехнічних матеріалів за 

призначенням
С

2.12 Основні методи обробки зуботехнічних матеріалів. с
3 Техніка виготовлення знімних протезів ЗО Б

3.1 Основні клінічні і лабораторні етапи виготовлення 
знімних протезів з різних матеріалів

В

3.2 Принципи фіксації знімних протезів при дефектах 
зубних рядів і в разі повної втрати зубів

А

3.3 Сучасні технології виробництва знімних протезів А
3.4 Методики лагодження зубних пластинкових протезів. В
3.5 Виготовлення знімних пластинкових протезів при 

частковому дефекті зубного ряду
С

3.6 Виготовлення знімних пластинкових протезів при 
повній відсутності зубів

с

3.7 Виготовлення знімних пластинкових протезів при 
різних видах прикусів

с

3.8 Виготовлення знімних пластинкових протезів 3 
двошаровими базисами

с

3.9 Виготовлення знімних пластинкових протезів 
методом лиття пластмаси

с

4 Техніка виготовлення незнімних протезів 35 в
4.1 Основні клінічні і лабораторні етапи виготовлення 

незнімних протезів
в

4.2 Сучасні методи протезування незнімними протезами. 
САО/САМ системи в стоматології

А

4.3 Технологія виготовлення вкладок, куксових 
конструкцій

С

4.4 Технологія виготовлення металевих литих коронок та 
мостоподібних протезів

С

4.5 Технологія коронок з облицюванням, суцільнолитих 
металоакрилових та металокерамічних мостоподібних

с
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протезів
4.6 Технологія виготовлення пластмасових коронок та 

мостоподібних протезів
С

4.7 Технологія виготовлення високоестетичних 
конструкцій: вінірів, прескерамічних та цирконієвих 
конструкцій

С

4.8 Сучасні цифрові ЗБ технології виготовлення 
незнімних протезів.

с

4.9 Обладнання для виготовлення суцільнолитих 
металоакрилових, металокерамічних та 
високоестетичних незнімних протезів;

А

5 Техніка виготовлення бюгельних протезів 20 0
5.1 Основні клінічні і лабораторні етапи виготовлення 

бюгельних протезів
Б

5.2 Планування конструкції бюгельних протезів С
5.3 Технології виготовлення бюгельних протезів 3 

цільнолитим каркасом, виготовленим без 
використання вогнетривкої моделі;

С

5.4 Технології виготовлення бюгельних протезів 3 
цільнолитим каркасом, виготовленим на вогнетривкій 
моделі;

С

5.6 Альтернативні технології виготовлення бюгельних 
протезів

С

5.7 Сучасні технології виготовлення бюгельних протезів С
5.8 Технології ремонту бюгельних протезів при 

різноманітних видах поломок
С

5.9 Обладнання, яке використовуються при виготовленні 
бюгельних протезів

С

6 Основи охорони праці та охорона праці в 
галузі

5 А

6.1 Зв’язок між станом здоров’я працюючих та впливом 
шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

В

6.2 Вимоги законодавчих і нормативних актів про 
охорону праці медичних працівників.

А

6.3 Вимоги до забезпечення охорони праці медичного 
персоналу в сучасних умовах зуботехнічної 
лабораторії.

А

6.4 Основні принципи і підходи (стратегії) до 
забезпечення безпеки в лікувально-профілактичних 
закладах.

А

6.5 Проведення профілактичних заходів у відповідності 
до основ чинного законодавства України.

С

6.6 Планування заходів по дотриманню здорового 
способу життя, особистої гігієни та впровадження їх 
в практику охорони здоров’я.

С

6.7 Аналіз і оцінка небезпечних для життя, здоров’я і 
професійної діяльності ситуацій, вжиття термінових 
заходів

С
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