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1. Түсіндірме жазба 

Мақсаты: медицина қызметкерлерін (тіс техниктерін)кәсіби қызметке қосу арқылы 

оқушылардың медицина саласында кәсіби тәжірибе алуын қамтамасыз ету 

Міндеттері:  

- кәсіби қызметтің нақты түрлері туралы базалық мәліметтерді ұсыну; 

- әр түрлі кәсіби қызмет түрлерінің негізгі элементтерін модельдеу; 

- оқушылардың сынамаларды орындауға дайындық деңгейін анықтау; 

- кәсіби сынамаларды сапалы орындау үшін жағдайларды қамтамасыз ету 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары: практикалық оқыту. 

Жоспарланған нәтижелер: кәсіби сынамаларды орындау қорытындысы бойынша оқушылар 

Білуге тиіс:  

- белгілі бір қызмет саласындағы еңбектің мазмұны, сипаты, маманның жеке және кәсіби 

қасиеттеріне қойылатын талаптар; 

- орындалатын сынаманың сипатына байланысты жалпы теориялық мәліметтер;  

- негізгі материалдар, құралдар, жабдықтар және оларды кәсіби үлгі мысалында пайдалану 

ережелері. 

Білу керек: 

- қарапайым операцияларды орындау; құралды, материалды, құжаттаманы пайдалану; 

-санитарлық-гигиеналық талаптарды және еңбек қауіпсіздігі ережелерін орындау; 

- өзінің жеке ерекшеліктерін кәсіби талаптармен байланыстыру. 

Түсінігі: тістерді және протездердің негіздерін модельдеу кезеңдері туралы; гипс модельдерін 

құю ерекшеліктері. 

Құзыретті болуы: этика және деонтология, салауатты өмір салтын насихаттау мәселелерінде. 

 

2. Бағдарлама құрылымы 

1. Тіс техникалық зертханасында жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы 

2. Тіс техникалық зертханасының құрылғысымен танысу 

3. Тіс техникалық құралдармен және жабдықтармен танысу. 

4. Тіс техникалық материалдармен танысу. 

 

3. Тақырыптық жоспар 

№ Тақырыбы Сағат саны 

1. Тіс техникалық зертханасында жұмыс істеу 

кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама 

1 

2. Тіс техникалық құралдарға, жабдықтар мен 

материалдарға қойылатын талаптар. 

1 

3. Гипс моделін құю әдісі 1 

4. Тістің гипс табынуындағы балауызды модельдеу 

әдісі 

1 

5. Қорытынды сабақ. Қорытындылау 1 

 Жиыны 5 
 

4. Құрал-жабдықтар мен материалдар: дайын протездері бар планшеттер, тіс 

техникалық гипс, колба және гипсті илеуге арналған қалақша, тіс техникалық балауыз, 

модельер, газ немесе спирт оттығы. 

5. Оқу әдебиеттерінің тізімі 

Негізгі әдебиет: 

1. Тіс протездеу техникасы: оқулық / ред. М. М. Расулова, т.И. Ибрагимова, и. Ю. 

Лебеденко, и. М. Расулова. – М., 2009. – 448 б. 



2. Ортопедиялық стоматология бойынша дәрістер: оқу құралы / ред. Проф. т. и. 

Ибрагимова. – М., 2010. – 28 б. 

Қосымша 

1. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., В. А. Бычков, А. Әл-Хаким. Ортопедиялық 

стоматология-Мәскеу "МЕДпресс-информ", 2003-2008 жж. – 496 б. 

2. Брагин Е. А., Скрыль а. в., Майборода Ю. Н. Ортопедиялық стоматология бойынша 

практикалық сабақтарға арналған нұсқаулық. 3-5 курс студенттеріне арналған жұмыс 

бағдарламасы. Ставрополь 2006, 87 б. 

 

Интернет-ресурстар: http://rep.bsmu.by/,  https://dentaltechnic.info/ 


