
Oրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա առարկայի պետական քննական 

հարցաշար 

 
1. Օրթոպեիկ ստոմատոլոգիա առարկան և նրա խնդիրները: Օրթոպեդիկ 

ստոմատոլոգիայի բաժինները: Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական օգնության 

կազմակերպումը: 

2.  Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող գործիքները և սարքավորումները: 

Պրոթեզների տեսակները: 

3. Հիվանդի զննումը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի կլինիկայում: Անամնեզ: 

Դիագնոստիկ մոդելների հետազոտում: Ռենտգեն դիագնոստիկայի դերը օրթոպեդիկ 

ստոմատոլոգիայում: 

4. Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող նյութերի դասակարգումը և նրանց 

ներկայացվող պահանջները: 

5. Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող հիմնական նյութերը (մետաղներ, 

ձուլման գործընթաց): 

6. Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող հիմնական նյութերը  (պլաստմասսա, 

ճենապակի): Պլաստմասսայի և ճենապակու համեմատական բնութագիրը: 

7. Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող օժանդակ նյութեր (դրոշմանյութեր, 

մոմեր): Դրոշմանյութերի դասակարգումը:  

8. Ժամանակակից ֆիքսող նյութեր, նրանց կիրառումը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում: 

9. Քունք-ստործնոտային հոդ, նրա կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Ծամիչ մկաններ:  

10. Քունք-ստործնոտային հոդի բիոմեխանիկան: 

11. Հոդափոխանակիչ և դիմային աղեղ: Նրանց կառուցվածքը և հոդափոխանակիչների 

դասակարգումը: Նրանց կիրառման ոլորտը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում: 

12. Ատամի պսակի մասնակի ախտահարում, առաջացման պատճառները և 

կլինիկական պատկերը: Կարիոզ խոռոչների դասակարգումը ըստ Բլեկի: Բուժման 

եղանակները: 

13. Ներդիրներ, տեսակներ: Պատրաստման կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը 

/ուղղակի եղանակ/: 

14. Ներդիրներ, տեսակներ: Պատրաստման կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը  

/անուղղակի եղանակ/: 

15. Երիսպատիչներ: Պատրաստման կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը: 

16.  Գամիկավոր կոնստրուկցիաների տեսակները: Պատրաստման կլինիկո-

աշխատանոցային փուլերը /ուղղակի եղանակ/: 

17. Գամիկավոր կոնստրուկցիաների տեսակները: Պատրաստման կլինիկո-

աշխատանոցային փուլերը /անուղղակի եղանակ/: 

18. Արհեստական պսակների տեսակները, նրանց կիրառման ցուցումները և 

հակացուցումները: 

19. Արհեստական պսակների պատրաստման ժամանակ ատամների հղկման 

հիմունքները (ռետենցիա, կայունություն, ներմուծման ուղի): 

20. Արհեստական պսակների պատրաստման ժամանակ ատամների հղկման 

հիմունքները (եզրային հպում, բիոլոգիական տարածության պահպանում): 

21. Ատամների հղկման հիմունքները մետաղ-կերամիկական պսակների պատրաստման 

ժամանակ: Հղկման համար կիրառվող գչիրների տեսակները: 



22. Ատամների հղկման հիմունքները ամբողջաձույլ մետաղական պսակների 

պատրաստման ժամանակ: Հղկման համար կիրառվող գչիրների տեսակները: 

23. Ատամների հղկման հիմունքները լրիվ կերամիկական պսակների պատրաստման 

ժամանակ: Հղկման համար կիրառվող գչիրների տեսակները: 

24. Ամբողջաձույլ մետաղական արհեստական պսակների պատրաստման կլինիկո-

աշխատանոցային փուլերը: 

25. Կոմբինացված (մետաղ-կերամիկական) արհեստական պսակների պատրաստման 

կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը: 

26. Կոմբինացված (մետաղ-պլաստմասսե) արհեստական պսակների պատրաստման 

կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը: 

27. Լրիվ կերամիկական պսակների պատրաստման կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը: 

28. Լնդի ռետրակցիա, անշարժ կոնստրուկցիաների պատրաստման ժամանակ լնդի 

ռետրակցիայի տեսակները: Անշարժ կոնստրուկցիաների պատրաստման ժամանակ 

դրոշմի ստացման եղանակները: 

29. Ժամանակավոր պսակներ և կամրջաձև պրոթեզներ: Նրանց պատրաստման ձևերը և 

առանձնահատկությունները: 

30. Սխալները և բարդությունները ներդիրներ պատրաստելիս: 

31. Սխալները և բարդությունները գամիկավոր կոնստրուկցիաներ պատրաստելիս: 

32. Սխալները և բարդությունները պսակներ, կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելիս:  

33. Անշարժ կամրջաձև պրոթեզներ, կառուցվածքը: Կամրջաձև պրոթեզի մարմնի 

տեսակները: Կամրջաձև պրոթեզի կիրառման ցուցուները և հակացուցումները: 

Անշարժ կամրջաձև պրոթեզների բիոմեխանիկան: 

34. Ամբողջաձույլ մետաղական կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման կլինիկո-

աշխատանոցային փուլերը: 

35. Կոմբինացված (մետաղ-կերամիկական) կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման 

կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը: 

36. Կոմբինացված (մետաղ-պլաստմասսե) կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման 

կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը: 

37. Ախտաբանական մաշվածություն, էթիոլոգիան, կլինիկական պատկերը: 

Ախտաբանական մաշվածության դասակարգումը: 

38. Օրթոպեդիկ բուժման առանձնահատկությունները ախտաբանական մաշվածության 

կոմպենսացված և դեկոմպենսացված ձևերի ժամանակ: 

39. Մասնակի ամատամություն, դասակարգումը: Ատամնաշարերի ձևախախտումներ: 

Արտիկուլյացիոն հավասարակշռության թեորիան և Պոպով-Գոդոնի ֆենոմենը: 

Ատամնաշարերի ձևախախտումներով հիվանդների բուժման 

առանձնահատկությունները 

40. Մասնակի անատամության ժամանակ հիվանդների արտաբերանային և 

ներբերանային հետազոտումները: Ախտորոշումը և բուժման պլանավորումը 

մասնակի շարժական պրոթեզավորման ժամանակ: Բերանի խոռոչի 

նախապատրաստումը պրոթեզավորմանը: 

41. Մասնակի անատամության բուժումը: Մասնակի շարժական պրոթեզների 

կոնստրուկցիաների տեսակները: Մասնակի շարժական պրոթեզների ազդեցությունը 

բերանի խոռոչի հյուսվածքների վրա: 

42. Մասնակի շարժական թիթեղայի պրոթեզներ: Կառուցվածքը: Կիրառումը: Մասնակի 

շարժական թիթեղայի պրոթեզների թերությունները: 



43. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների բաղկացուցիչ մասերը: Գլխավոր 

միացնողների դասակարգումը: Մետաղական թամբերի տեսակները: 

44. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների բաղկացուցիչ մասերը: Բռնիչների 

տեսակները: 

45. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզներ: Պտտման առանցքներ, անուղղակի 

բռնիչների տեսակներ: 

46. Զուգահեռաչափ: Կառուցվածքը: Զուգահեռաչափություն: 

47. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների կառուցվածքի պլանավորումը 

զուգահեռաչափի օգնությամբ: 

48. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների դիզայնի ընտրությունը ըստ 

կլինիկական դեպքերի /Քենեդու I դաս/ 

49. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների դիզայնի ընտրությունը ըստ 

կլինիկական դեպքերի /Քենեդու II դաս/ 

50. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների դիզայնի ընտրությունը ըստ 

կլինիկական դեպքերի /Քենեդու III դաս/ 

51. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների դիզայնի ընտրությունը ըստ 

կլինիկական դեպքերի /Քենեդու IV դաս/ 

52. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման առաջին բուժայց: 

53. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման երկրորդ բուժայց: 

54. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման երրորդ բուժայց: 

55. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման չորրորդ բուժայց: 

56. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման հինգերորդ բուժայց: 

57. Աթաչմեններ, դասակարգումը, առավելությունները և թերությունները: Աթաչմենների 

կիրառման ցուցումները: 

58. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների ֆիքսացիան և ստաբիլիզացիան: 

59. Մասնակի  շարժական կոնստրուկցիաների պատրաստման սխալները և 

բարդությունները: 

60. Կլինիկական պատկերը լրիվ անատամության ժամանակ: Շրեդերի և Կելլերի 

դասակարգումները: 

61. Անատամ ծնոտների անատոմո-տոպոգրաֆիկ առանձնահատկությունները: Բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի առանձնահատկությունները: 

62. Լրիվ շարժական պրոթեզների ֆիքսացիան և ստաբիլիզացիան: 

63. Հիվանդի հիվանդության պատմությունը լրիվ շարժական պրոթեզավորման 

ժամանակ: Արտաբերանային և ներբերանային հետազոտումները: Ախտորոշումը և 

բուժման պլանավորումը լրիվ շարժական պրոթեզավորման ժամանակ: Բերանի 

խոռոչի նախապատրաստումը պրոթեզավորմանը: 

64. Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման առաջին բուժայց: 

65. Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման երկրորդ բուժայց: 

66. Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման երրորդ բուժայց: Հետին պատնեշի 

ստեղծում: Մոմե գլանակների պատրաստում և ձևավորում: 

67. Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման երրորդ բուժայց: Միջծնոտային 

ուղղահայաց բարձրության արձանագրություն: Դիմաաղեղային 

արձանագրություն:Միջծնոտային կենտրոնական փոխհարաբերության  

արձանագրություն: Ատամների գույնի ընտրություն: 

68. Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման չորրորդ բուժայց /կլինիկական փուլ/ 

69. Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման չորրորդ բուժայց /լաբորատոր փուլ/ 



70. Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման հինգերորդ բուժայց: 

71. Կենտրոնական փոխհարաբերության, ֆիզիոլոգիական հանգստի վիճակի և 

ուղղահայաց բարձրության գրանցումը լրիվ անատամության ժամանակ: Դրանց 

գրանցման ժամանակ հնարավոր սխալները: 

72. Լրիվ շարժական պրոթեզների վերանորոգումը:  

73. Հնարավոր սխալները և բարդությունները լրիվ շարժական պրոթեզների 

պատրաստման ժամանակ: 

74. Օկլյոուզիոն տրավմա,տեսակները, կլինիկական պատկերը 

75. Պարօդոնտի հիվանդությունների օրթոպեդիկ բուժումը: 

76. Պարօդոնտի հիվանդությունների ժամանակ ատամների օկկլյուզիոն մակերեսների 

ընտրողական հղկումը: 

77. Բեկակալումը պարօդոնտի հիվանդությունների ժամանակ: Պարօդոնտի 

հիվանդությունների ժամանակ կիրառվող բեկակալների դասակարգումը: 

Բեկակալման սկզբունքները: 

78. Անշարժ պրոթեզավորման առանձնահատկությունները պարօդոնտի 

հիվանդությունների ժամանակ:  

79. Պարօդոնտի հիվանդությունների օրթոպեդիկ բուժման սխալները և 

բարդությունները: 

80. Դիմա-ծնոտային արատներ: Արատների դասակարգում: 

81. Դիմա-ծնոտային պրոթեզների դասակարգումը: 

82. Դիմային պրոթեզավորում (աչք, քիթ, ականջ): 

83. Օբտուրատորներ: 

84. Պրոթեզավորման առանձնահատկությունները դիմա-ծնոտային արատների 

ժամանակ: 

85. Սխալներ և բարդություներ դիմա-ծնոտային արատների պրոթեզավորման ժամանակ 

86. Իմպլանտները, նրանց կառուցվածքը:Իմպլատների դասակարգումը:Իմպլանտների 

կիրառման ցուցումները և հակացուցումները: 

87. Դրոշմի ստացման առանձնահատկությունները իմպլանտների վրա օրթոպեդիկ 

բուժման ժամանակ: 

88. Իմպլանտացիայի ժամանակ շարժական օրթոպեդիկ բուժման 

առանձնահատկությունները: 

89. Իմպլանտացիայի ժամանակ անշարժ օրթոպեդիկ բուժման 

առանձնահատկությունները: 

90. Իմպլանտների վրա օրթոպեդիկ բուժման սխալները և բարդությունները: 

 

 

 

 

 

 

 


