
ВП-04/1 «ПРОТЕЗОТЕХНІЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» 

 

Статус дисципліни – вибіркова. 
 

Лектор Сиропоршнєв Леонід Миколайович, доцент.
 

Факультет інженерно-фізичний.
 

Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів.
 

 

І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Протезотехнічне матеріалознавство» входить до циклу вибіркових 

дисциплін професійно-практичної підготовки. Дисципліна ―Протезотехнічне 

матеріалознавство‖ є базовою дисципліною для послідуючої підготовки  спеціалістів і 

магистрів по спеціалізації ―Технологія виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних 

протезів‖ і повинна надати студентам достатні знання для визначення шляхів підвищення 

якості та довговічності протезів на основі раціонального підбору матеріалів, як основних так і 

допоміжних, створення та вдосконалення технологічних процесів обробки виробів в умовах 

сучасної техніки протезування  
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IIІ. Мета і завдання дисципліни 

Метою курсу ―Протезотехнічне матеріалознавство‖ є вивчення природи матеріалів, 

взаємозв‗язку між їх складом, структурою та властивостями, а також методів зміни структури 

та властивостей, що забезпечують високу надійність і довговічність протезотехнічних виробів. 

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають знання про: 

- фізичну сутність явищ, що проходять в матеріалах в умовах виробництва і експлуатації; 

- закономірності зміни властивостей матеріалів в залежності від хімічного складу, 

структури, зовнішніх дій. 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП підготовки спеціаліста (магістра) повинне забезпечити 

такі уміння: 

- виходячи з технічного завдання забезпечити раціональний вибір матеріалів та 

засобів їх зміцнення, що забезпечить необхідну структуру та властивості, надійність 

та довговічність конструкцій  

- оцінити поведінку матеріалів під впливом різних технологічних та експлуатаційних 

факторів, в тому числі визначення дослідним шляхом основних характеристик 

матеріалів; 

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають знання про: 

- фізичну сутність явищ, що проходять в матеріалах в умовах виробництва і 

експлуатації; 

- закономірності змінення властивостей матеріалів в залежності від хімічного складу, 

структури, зовнішніх дій. 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Тема 1. Основні конструкційні металеві матеріали. 



Тема 2. Основні конструкційні матеріали з пластичних мас. 

Тема 3. Порцеляна. Технологія виготовлення порцелянових мас і їхня класифікації. 

Властивості стоматологічної порцеляни. 

Тема 4. Металокерамика. Вимоги до сплавів. Порцелянові маси для металокерамики. 

Тема 5. Оттискні матеріали.Вимоги і класифікація. 

Тема 6. Формувальні матеріали і суміші. Вимоги до матеріалів. 

Тема 7. Припої. Вимоги. Золоті припої. Срібні припої. Флюси. Абразиви для шліфування. 

Абразиви для полірування. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Використовуються такі методи навчання: лекційний, візуалізації, самостійної роботи, 

виконання індивідуального завдання, контролю. Надаються в електронному вигляді робочі 

матеріали та презентації.  

Основна література: 

1. Материаловедение в стоматологии. /Под редакцией А.И. Рыбакова.-М.: Медицина, 

1984, 424 с. 

2. В.Н. Каширин. Зуботехническое материаловедение.- М.: Медицина, 1973, 232 с. 

3. А.И. Дойников, В.Д. Синицин. Зуботехническое материаловедение.- М.: Медицина, 

1986, 208 с. 

4. Г.И. Сидоренко. Зуботехническое материаловедение. –К. Вища школа, 1988, 182 с. 

5. В.Н. Копейкин и др. Зубопротезная техника. –М.: Медицина, 1994, 432 с. 

6. Л.И. Леви, С.К. Кантейник. Литейные сплавы. –М.: Высшая школа,  

                   1967,- 435 с. 

Основна література у НТБ та на кафедрі. 

    Індивідуальне консультування що вівторка з 16.00 до 17.00 у кімнаті 212 (9 корпус 

університету), а також за телефоном 454-91-56 та e-mail syroporshnev@iff-kpi.ua.   

 

VI. Мова 

Пропонується українська та російська мова. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

З метою поглиблення знань студентів з кредитного модуля, прищеплення досвіду 

самостійної роботи зі спеціальною літературою, розвитку творчих компетенцій та з метою 

підвищення семестрового рейтингу пропонується написання рефератів з проблем 

зубопротезного ливарного виробництва. 

 

VIII. Методика оцінювання 

        Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. 

Враховуються бали двох модульних контролів, двох експрес-контролів на лекційних заняттях. 

Шкала оцінювання – загально університетська. Студенти, які не отримали ―залік‖ за рейтингом 

виконують залікову контрольну роботу. Умовою допуску до заліку є семестровий рейтинг не 

менше 40 балів. Оцінювання контрольної роботи проводиться за критерієм правильності та 

повноти розкриття запитань, що поставлені студенту.  

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  


