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Түйіндеме   

 
 ҚазҰМУ білім беруде құзіреттілікке бағытталған жаңа модельді іске асыруда, 

осыған орай ортопедиялық стоматология пропедевтикасы модулінде 

студенттер тәжірибелік сабақтарды Стоматология бойынша тәжірибелік  

дағдылар  орталығында өтеді. 

 Электив төменгі жақ сүйегінің биомеханикасы мен шайнау аппаратының 

негізгі элементтерінің  анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып тістерді 

әртүрлі ортопедиялық құрылымдарға арнап егеуді фантомда жүргізеді.  

 Оқыту  фантомдық  кластарда  клиникалық жағдайға сәйкестендірілген. 

 Студенттер берілген тақырып бойынша алған теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларын келешекте клиникада өзбетімен қолдана алады. 

 Қоғамның жаңа  заманға сай  дамуына байланысты, тұрғындардың жалпы 

мәдениеті де жоғарылады. Науқастың тіс протезінің  сапасына және 

жоғалған эстетикасын  толық  қалыптастыруға деген талабы арта түсті. 

Осыған  байланысты тістердің анатомиялық  құрылыс ерекшеліктерін  білу,  

бүтіндігі бұзылған және жоқ тістерді қайта қалпына келтіру дағдылары, 

сапалық және эстетикалық жағынан талаптардың арта түсуі актуальді болып 

табылады. 

 Тістердің анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып, атқаратын 

қызыметіне, жасына және жынысына байланысты тістерді мүсіндеуде 

студенттердің білімін және тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 



 

Стоматология бойынша тәжірибелік  дағдылар  орталығында 
жұмыс барысы. 

«Тістерді егеу техникасы мен оларды мүсіндеу негіздері»:



 

Фантомда тісті егеу

Фантомда жансыздандырудыжүргізу

Стоматология бойынша тәжірибелік  дағдылар  орталығында жұмыс 
барысы. 



 

Винирге арнап тісті егеу

Ойықтар жасау Егелген тістер



 

Металлокерамикаға арнап

тістерді егеу

Алдыңғы тіс топтарында
Бүйірлі тіс топтарында



Металлокерамикаға арнап 

тістерді егеу реттілігі 











 

Ғанышта тістерді мүсіндеу технологиясы
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1-медиальді ұрт төмпешігі. 2-медиальді таңдай төмпешігі. 3-дистальді ұрт 

төмпешігі. 4-дистальді таңдай төмпешігі.  5-Карабелли төмпешігі.

Тісті балауыздан мүсіндеу және клиникалық жағдай

Металлды керамикалық сауыт 




