
«Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտության 

պետական ամփոփիչ ստուգման բանավոր քննության հարցաշար 

 

1. Ատամնատեխնիկական պրակտիկայում օգտագործվող նյութերը և 

սարքավորումները: 

2. Հիմնական և օժանդակ նյութեր, տեսակները, օգտագործման ոլորտները: 

3. Ոչ թանկարժեք մետաղներ, ներկայացվող պահանջները, հատկությունները: 

4. Թանկարժեք մետաղներ, ներկայացվող պահանջները, հատկությունները: 

5. Ստելիտներ, բաղադրությունը, օգտագործման ոլորտները: 

6. Պլաստմասսաներ, տեսակները, օգտագործման ոլորտները: 

7. Ինքնակարծրացող պլաստմասսա, շաղախման տեխնիկան, կիրառումը: 

8. Պլաստմասսայի պոլիմերիզացիայի խանգարում: 

9. Կերամիկա, տեսակները, կիրառումը: 

10. Գիպս, տեսակները:  

11. Գիպսի  կիրառումը, պահպանումը, կարծրացումն արագացնող և դանդաղեցնող 

նյութերը: 

12. Դրոշմագդալներ, տեսակները, դրոշմի ստացման տեխնիկան: 

13. Դրոշմանյութեր, տեսակները, կիրառումը: 

14. Սիլիկոնային դրոշմանյութեր, տեսակները, կիրառումը: 

15. Ալգինատային, թիոկոլային և թերմոպլաստիկ դրոշմանյութեր, տեսակները, 

կիրառումը: 

16. Մոդել, տեսակները, ստացումը, կոմբինացված մոդել: 

17. Բնական մոմեր, տեսակները, կիրառման ոլորտը, ներկայացվող պահանջները:  

18. Արհեստական մոմեր, տեսակները, կիրառման ոլորտը, ներկայացվող 

պահանջները: 

19. Մեկուսիչ նյութեր, տեսակները, կիրառումը: 

20. Փաթեթանյութեր, տեսակները, ծավալային փոփոխությունները: 

21. Զուգահեռաչափ, կառուցվածքը և կիրառումը: 

22. Ատամների հյուսվածաբանական կառուցվածքը, մակերեսները, աղեղները, 

դիաստեմա և տրեմա: 



23. Ատամների տարբերիչ նշանները, կծվածք, տեսակները: 

24. Գամիկավոր ներդիրների պատրաստման ցուցումներն ու հակացուցումները: 

25. Գամիկավոր ներդիրների պատրաստման եղանակները: 

26. Ներդիրների տեսակները, պատրաստման ցուցումները և հակացուցումները: 

27. Ներդիրների պատրաստման եղանակները, կլինիկո- լաբորատոր փուլերը: 

28. Արհեստական պսակների տեսակները, պատրաստման ցուցումները և 

հակացուցումները: 

29. Ամբողջաձույլ մետաղական պսակների պատրաստման կլինիկո-լաբորատոր 

փուլերը: 

30. Ժամանակավոր պսակների պատրաստման տեխնիկան:  

31. Մետաղ-պլաստմասսե պսակների պատրաստման տեխնիկան:  

32. Մետաղ-կերամիկական պսակների պատրաստման տեխնիկան: 

33. Կամրջաձև պրոթեզների ցուցումները, բաղկացուցիչ մասերը, մարմնի տեսակները: 

34. Ամբողջաձույլ կամրջաձև պրոթեզի պատրաստման տեխնիկան: 

35. Մետաղ-պլաստմասսե կամրջաձև պրոթեզի պատրաստման տեխնիկան: 

36. Մետաղ-կերամիկական կամրջաձև պրոթեզի պատրաստման տեխնիկան: 

37. Ձուլում, մեթոդները, փուլերը: 

38. Մասնակի անատամություն, դասակարգումը: 

39. Մասնակի շարժական թիթեղային պրոթեզ, բաղկացուցիչ մասերը: 

40. Բյուգելային պրոթեզի ցուցումներն ու հակացուցումները: 

41. Բյուգեային պրոթեզների բռնիչները, դրանց դասակարգումը և կիրառումը: 

42. Բյուգեային պրոթեզների գլխավոր կապիչ, տեսակները կիրառումը: 

43. Ուղեցույց շերտեր, երկրորդական կապիչ և անուղղակի բռնիչ: 

44. Բյուգելային պրոթեզի պատրաստման առաջին բուժայց: 

45. Բյուգելային պրոթեզի պատրաստման երկրորդ բուժայց 

46. Բյուգելային պրոթեզի պատրաստման երրորդ բուժայց: 

47. Բյուգելային պրոթեզի պատրաստման չորրորդ բուժայց: 

48. Բյուգելային պրոթեզի պատրաստման կլինիկո-լաբորատոր փուլերը: 

49. Լրիվ շարժական պրոթեզի պատրաստման առաջին բուժայց, կլինիկո-լաբորատոր 

փուլերը: 



50. Լրիվ շարժական պրոթեզի պատրաստման երկրորդ բուժայց, կլինիկո-լաբորատոր 

փուլերը: 

51. Լրիվ շարժական պրոթեզի պատրաստման երրորդ բուժայց, կլինիկո-լաբորատոր 

փուլերը: 

52. Լրիվ շարժական պրոթեզի պատրաստման չորրորդ բուժայց, կլինիկո-լաբորատոր 

փուլերը: 

53. Իմեդիատ պրոթեզներ, նշանակությունը, պատրաստման եղանակները: 

54. Ատամների մասնավոր անատոմիա, կտրիչներ: 

55. Ատամների մասնավոր անատոմիա, ժանիքներ: 

56. Ատամների մասնավոր անատոմիա, վերին աղորիքներ: 

57. Ատամների մասնավոր անատոմիա, ստորին աղորիքներ: 


