
Мамандық - 051302  «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Бағыты – врач-стоматолог-терапевт
Элективті пән 

«Реставрациялық 

стоматологияның негіздері» 
Кредиттің саны (сағаттың) – 2 (90 сағат)

Терапиялық стоматология кафедрасы



*Стоматологияда 

«Тістердің 

реставрациясы» деген 

термин жиі кездеседі.  

Бул терминді 

композиттік материалдар 

көмегімен ауыз 

қуысында тістерді 

коррециялау, 

функциональды және 

эстетикалық 

параметрлерін қалпына 

келтіру деп айтуға 

болады



*Реставрациялық стоматология 

кезінде тістердің қызметін 

қалпына келтіреді және дентин 

мен эмальға ұқсас композиттік 

материалдармен тістің түсін, 

пішінін, мөлдірлігін 

қалыптастырады. 



*
•Тістердің эстетикалық 

және функциональды 

параметрлерін 

композиттік 

материалдармен 

коррециялау және 

қалпына келтіру тұралы 

сұрақтары бойынша 

студенттерді оқыту.



*

*Науқасты 

реставрациялау 

жұмысын жүргізу 

үшін дайндау 

*Тістерді композиттік 

материалдармен 

қалпына келтіру 

қағидалары



*

*Реставрациялық 

жұмысты жасау 

кезеңдері 

*Тістерді емдеу 

кезінде оқшаулау 



*Композитті 

материалдарының  

адгезивті жүйесімен 

жұмыс істеру 

ерекшеліктерімен 

таныстыру 

* Тісжегі қуысының 

әр түрлі орналасуы 

кезінде 

реставрациялық 

жүмыстарының 

ерекшеліктері



Дисколоритті жою: тірі тістердің түсінің 

коррекциясы



девитальды

тістердің 

дисколоритін жою:



Тістер қатарында 

тістің пішіні мен 

орналасуын

өзгерту



Ауыз қуысында жасанды

тістерді бір қабылдауда 

жасау



Тремалармен диастеманы жабу



Реставрация 

жүргізген тістің

бетін өңдеу

ерекшеліктері

Реставрациялық

жұмыстың

сапасын

бақылау



тістерді ағарту, 

ерекшеліктері, үйдегі 

және профессиональды

ағарту



*

*біріншілік контактіні 

қалыптастыру үшін ұзаққа 

созылатын қарым –

қатынасты қалыптастыру; 

*науқаспен вербальді және 

вербальды емес 

коммуникация арқылы тиімді 

психоэмоциональді 

контактіні қалыптастыру;

*қолдау көрсету және бірге 

өзара әрекет етуге дайындық; 

*сендіріп сөйлеу,өз әрекетін 

түсіндіру;



*

*өз позициясының пайдасына 

аргументі іздеу; 

*партнердің эмоциоанльды 

жағдайын түсіну үшін өз 

эмпатийді мүмкіндіктерін қолдану;

*сендіру әдістерін қалыптастыру; 

*коммуникация процессінде 

интонацияны сақтау;

*топты пікір-таласты жүргізу; 

*қарқынды режімінде жұмыс істеу 

шеберлік;

*дауды басқару;

*шешім қабылдау; 

*мәселені бірге шешу;

* іскерлік қатынас. 



*Аппаратармен жұмыс 

істегенде қауіпсіздік 

техниканың ережелері; 

*Жеке, алқа 

(коллегиальный), 

коллективтік, бригадты, 

әкімшілікті және 

әлеуметтік мәселерді 

шешу жолдарын таңдау.  

*Құқықтар, лауазымды 

міндеттер және оларды 

қамтамасыз ететін 

гарантиясы; 



*

*- әдебиеттермен, 

Internet көзімен, 

мәліметтердің 

электронды 

базаларымен, 

компьютерлі оқыту 

бағдарламамен 

жұмыс істеу.



*

*Анатомия, 

*Терапиялық 

стоматологияның 

фантомды курсы 



*
*«Реставрациялық стоматологияның негіздері» 

элективті курсын оқу - «Кариесология және тістің 

қатты тіндерінің тісжегі емес ақаулары», 

«Терапиялық   стоматологияның пропедевтикасы» 

бөлімдерін оқудың негізі болып табылады.



*

Алматы қ., Толе би

көш, 92; 

оқу корпусі №3 

ҚазҰМУ, 

3 этаж.


