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Статус кредитного модуля – дисципліна спеціалізації читається замість дисципліни НП-13/2  

Лектор                         доцент Чайковський Олексій Анатолійович 

Інститут/факультет           Інженерно-фізичний факультет 

Кафедра                 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів 

І. Загальні відомості 

Дисципліна «Технологія виготовлення суцільно виливаних стоматологічних протезів» (код СП-

02/5) з загальним об‗ємом 1 кредити (36 годин) відноситься до дисциплін спеціалізації, читається 

замість дисципліни НП-13/2. 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Мета дисципліни: засвоєння студентами знань з технології виготовлення суцільнолитих 

стоматологічних протезів. та загальних відомостей про нові матеріали сучасної техніки, 

вивчення: принципів конструювання литих стоматологічних протезів, усунення або мінімізації 

усадкових напружень (які призводять до деформації каркасів та містоподібних протезів). 

Вивчення загально-технологічних засад виготовлення суцільнолитих стоматологічних протезів, 

технологічного обладнання, основних і допоміжних матеріалів, що застосовуються при 

виготовленні протезів.  

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1. Загальна класифікація та вимоги до стоматологічних протезів. 

Загальні вимоги до зубних протезів. Класифікація стоматологічних протезів: за призначенням (з 

точки зору експлуатації (носіння) та з точки зору технології виготовлення). Характеристика 

металевих протезів (мостоподібні протези, литі коронки, мостоподібні виливані протези, що 

облицьовані пластмасою або керамікою, металокерамічні складені протези) 

Розділ 2. Відтискні, моделювальні та допоміжні матеріали. 

Відтискні матеріали. Їх характеристика та класифікація (гіпсові, альгінатні, силіконові, 

термопластичні). Вимоги до відтискних матеріалів. Застосування відтискних матеріалів в 

залежності від призначення. 

Моделювальні матеріали. Їх класифікація та характеристика (віск моделювальний, воскові 

суміші). 

Розділ 3 Формувальні матеріали. 

Основні вимоги до формувальних матеріалів. Класифікація формувальних сумішей в залежності 

від в‘яжучої речовини: гіпсові, фосфатні, силікатні. Характеристика формувальних сумішей та 

рекомендації по їх використанню. 

Розділ 4 Метали та сплави для виготовлення стоматологічних протезів 

Метали та сплави, що використовуються для виготовлення протезів. Сплави золота, платини, 

сплави провідних світових лідерів у технології протезування 

Розділ 5 Технологічне обладнання та послідовність технологічних операцій при 

виготовленні литих протезів 

Сучасні ливарні технології, що дозволяють отримувати складні стоматологічні протези. 

Обмеження, що накладаються на суцільно виливані протези. 

Розділ 6 Абразивні матеріали та фінішні операції оброблення зубних протезів 

Класифікація абразивних матеріалів (природні, штучні). Природні абразивні матеріали – алмаз, 

корунд, наждак, кварц, пемза. Штучні абразивні матеріали – карборунд, графіт, оксиди хрому та 

заліза. 

Характеристика абразивних матеріалів. 



 

Класифікація абразивних інструментів за формою, розмірами, природою в‘яжучого матеріалу, 

твердості абразиву, зернистості. Процеси шліфування і полірування. 

Розділ 7  Конструювання ливникових систем 

Конструювання ливникових систем суцільновиливаних стоматологічних протезів. Стандартні 

елементи моделей, що використовуються для моделювання ливникових систем. Конуси, 

ливникові ходи, живильники – їх форма, довжина, розташування відносно моделі каркасу. 

Конструкція ливникових систем, що дозволяє компенсувати усадку сплаву та усунути 

можливість утворення надлишкових ливарних напружень. Конструювання ливникових систем 

для забезпечення принципу рівномірного живлення кожного виливка та дотримання принципу 

направленого твердіння виливка. 

Розділ 8 Зварювання, паяння та способи усунення поверхневих дефектів/ 

Процес пайки як спосіб виправлення дефектів лиття та єдиний спосіб виготовлення металевих 

протезів у випадках, коли неможливо отримати каркас. Вимоги до припоїв, що 

використовуються для пайки металевих протезів. Сучасні погляди щодо розробки нових припоїв. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. По дисципліні 

розроблено конспект лекцій на електронних носіях.  

Основна література: 

5. Верес Э.Я., Нагурный В.А., Мянин Р.Ю. и др. Изготовление зубных цельнолитых протезов. 

Львов. 1992, 124с. 

6. Руководство по ортопедической стоматологии. Под ред. А. И. Евдокимова. М., «Медицина», 

1974. 

7. В.Ю. Курляндський Керамические и цельнолитые несъемные протезы. М. Медицина, 1978., -

176с. 

8. Зубопротезная техника. В.Н. Копейкин, Я.С. Кнубовец, В.Ю. Курляндский, И.М. Оксман.- 

М., «Медицина», 1964. 

9. Хэннинг Вульфес - Современные технологии протезирования. – Берлин: - BEGO. – 2004.-

281с. 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською і може викладатися російською. мовою 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – тестовий контроль, що передбачений графіком 

самостійної роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до Положення про систему підсумкового 

контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг підраховується після 

кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента. Рейтинг по дисципліні 

розраховується за 100-бальною шкалою і формується як сума балів, нарахованих студенту за 

роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів,. виконанні та захисту практичних робіт, 

вирішення завдань з самостійної роботи студента, заохочувальних балів. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. Дисципліна викладається при наявності у групі 7 студентів. 


