
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի մագիստրատուրա 

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի պետական քննական հարցաշար 2015-2016 ուս. տարի 
 
 

1.Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա առարկան եվ նրա խնդիրները :Օրթոպեդիկ 

ստոմատոլոգիայի բաժինները: Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական օգնության 

կազմակերպում 

 2.Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդեվտիկա: Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում 

կիրառվող գործիքները: 

3.Հիվանդի զննումը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի կլինիկայում: Անամնեզ: 

Դիագնոստիկ մոդելների հետազոտում 

4.Վերին եվ ստորին կենտրոնական ատամների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները                   

5.Վերին և ստորին նախաաղորիքների և աղորիքների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները 

6.Ռենտգեն դիագնոստիկայի դերը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում 

7.Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող նյութերը, դասակարգումը եվ նրանց 

ներկայացվող պահանջները:  

8.Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող հիմնական նյութերը 

 (մետաղներ,ձուլման գործընթաց): 

9.Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող հիմնական նյութերը (պլաստմասսա, 

ճենապակի):Պլաստմասսայի եվ ճենապակու համեմատական բնութագիրը: 

10.Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող օժանդակ նյութեր (դրոշմանյութեր, 

մոմեր):Դրոշմանյութերի դասակարգումը: 

11.Ժամանակակից ֆիքսող նյութեր, նրանց կիրառումը օրթոպեդիկ 

ստոմատոլոգիայում 

12.Լրիվ կերամիկական երեսպատիչներ, նրանց պատրաստման  կլինիկո-

աշխատանոցային փուլերը:  

13.Ներդիրներ /մետաղական, լրիվ կերամիկական (Cerampress,Empress,Celay,CAD-

CAM) նրանց պատրաստման  կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը:  

14. Ատամների բնական պսակների լրիվ բացակայություն:Գամիկավոր 

կոնստրուկցիաների տեսակները: Գամիկավոր կոնստրուկցիաների պատրաստման 

ցուցումները և  տեխնոլոգիան տարբեր մեթոդներով: 

15. Ներդիրների եվ գամիկավոր կոնստրուկցիաների   պատրաստման սխալները եվ 

բարդությունները: 

16. Ֆրոնտա և կողմնային 3/4, 7/8  և լրիվ կերամիկական պսակների հղկման 

հիմունքները: Նրանց պատրաստման ցուցումները, հակացուցումները 

17.Ատամների պսակի մասնակի քայքայում, էթիոլոգիա, պաթոգենեզ: Արհեստական 

պսակների տեսակները, նրանց օգտագործման ցուցումներ և հակացուցումներ: 

18.Արհեստական  պսակների պատրաստման ժամանակ ատամների հղկման 

հիմունքները (ռետենցիա, կայունություն,ներմուծման ուղի) : 

19.Արհեստական  պսակների պատրաստման ժամանակ ատամների հղկման 

հիմունքները (եզրային հպում, բիոլոգիան տարածության պահպանում):Գչիրների 

տեսակներ: 

20. Արհեստական պսակների /մետաղական,կոմբինացված / պատրաստման 

կլինիկական և լաբորատոր փուլերը.  



21.Լնդի ռետրակցիա անշարժ կոնստրուկցիաների պատրաստման ժամանակ: 

Նպատակը: Լնդի ռետրակցիայի տեսակները:  

22:Անշարժ կոնստրուկցիաների պատրաստման ժամանակ դրոշմերի ստացման 

եղանակները: 

23.Ժամանակավոր պսակներ եվ կամրջաձեվ պրոթեզներ:Նրանց պատրաստման 

եղանակները եվ առանձնահատկությունները: 

24.Արհեստական պսակների և կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման սխալներն ու 

բարդությունները 

25.Անշարժ կամրջաձև պրոթեզներ, կառուցվածքը: Կամրջաձև պրոթեզների մարմնի 

դասակարգումը: Կամրջաձև պրոթեզների կիրառման ցուցումները եվ 

հակացուցումները: 

26.Անշարժ կամրջաձեվ պրոթեզների բիոմեխանիկան: 

27.Ամբողջաձույլ մետաղական կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման կլինիկո-

աշխատանոցային փուլերը: 

28.Կոմբինացված (մետաղ-կերամիկական) կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման 

կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը: 

29. Կոմբինացված (մետաղ-պլաստմասսե) կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման 

կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը: 

30.Ատամների գույնի նշանակությունը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում: Գույնի 

ընտրություն: 

31. Պարօդոնտի հիվանդությունների ժամանակ անշարժ պրոթեզավորման 

առանձնահատկությունները: 

32. Պարօդոնտի հիվանդությունների բուժումը բեկակալների միջոցով: Բեկակալման 

սկզբունքները: 

33. Պարօդոնտի հիվանդությունների բուժումը ընտրողական հղկման եղանակով 

34. Տրավմատիկ օկլյուզիա:Պարոդոնտի հիվանդությունների օրթոպեդիկ բուժման 

սխալները եվ բարդությունները:: 

35.Քունք-ստործնոտային հոդ, նրա կառուցվածքը եվ ֆունկցիաները:Ծամիչ 

մկանները: 

36. ՔՍԾՀ -ի բիոմեխանիկա 

37. Հոդափոխանակիչ և դիմային աղեղ: Նրանց կառուցվածքը և հոդափոխանակիչների 

դասակարգումը: Նրանց կիրառման ոլորտը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում: 

38. ՔՍԾՀ հոդի հիվանդությունները եվ նրանց օրթոպեդիկ բուժումը:  

39.Մկանահոդային դիսֆունկցիա, Կոստենի համախտանիշ:Նրանց օրթոպեդիկ բուժման 

մեթոդները: 

40. Մասնակի անատամության  դասակարգումը: Մասնակի անատամության 

ժամանակ հիվանդների արտաբերանային եվ ներբերանային  հետազոտումը: 

41.Ախտորոշումը եվ բուժման պլանավորումը մասնակի շարժական 

պրոթեզավորման ժամանակ: Բերանի խոռոչի նախապատրաստումը 

պրոթեզավորմանը: 

42.Մասնակի անատամության բուժումը:Մասնակի շարժական պրոթեզների 

կոնստրուկցիաների տեսակները: Մասնակի շարժական պրոթեզների ազդեցությունը 

բերանի խոռոչի հյուսվածքների վրա: 

43.Մասնակի շարժական թիթեղային պրոթեզներ:Նրանց կառուցվածքը եվ 

կիրառումը: 



44.Մասնակի շարժական թիթեղային պրոթեզների թերությունները:Սխալները եվ 

բարդությունները նրանց կիրառման ժամանակ: 

45.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների բաղկացուցիչ մասերը:Գլխավոր 

միացնողների դասակարգումը:Մետաղական թամբերի տեսակները: 

46.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների բաղկացուցիչ մասերը:Օկլյուզիոն 

նեցուկների եվ բռնիչների տեսակները: Նրանց  կիրառման 

առանձնահատկությունները: 

47.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման ժամանակ 

գլխավոր միացնողների ընտրության սկզբունքները: 

48.Զուգահեռաչափ:Կառուցվածքը: Զուգահեռաչափություն: 

49.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների կառուցվածքի պլանավորումը 

զուգահեռաչափի օգնությամբ: 

50.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների դիզայնի ընտրությունը ըստ 

կլինիկական դեպքերի: 

51.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման առաջին բուժայց: 

52.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման երկրորդ բուժայց: 

53.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման երրորդ բուժայց: 

54.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման չորրորդ բուժայց: 

55.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների պատրաստման հինգերորդ 

բուժայց: 

56.Աթաչմեններ, նրանց դասակարգումը,առավելությունները եվ թերությունները: 

Աթաչմենների կիրառման ցուցումները: 

57.Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզների ֆիքսացիան եվ ստաբիլիզացիան: 

58.Մասնակի  շարժական կոնստրուկցիաների կիրառման սխալները եվ 

բարդությունները: 

59.Կլինիկական պատկերը լրիվ անատամության ժամանակ: Շրեդերի  եվ Կելլերի 

դասակարգումները: 

60.Անատամ ծնոտների անատոմո-տոպոգրաֆիկ առանձնահատկությունները: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի առանձնահատկությունները: 

61.Լրիվ շարժական պրոթեզների ֆիքսացիան եվ ստաբիլիզացիան: 

62.Հիվանդի հիվանդության պատմությունը լրիվ շարժական պրոթեզավորման 

ժամանակ: Արտաբերանային եվ ներբերանային հետազոտումները: 

63.Ախտորոշումը եվ բուժման պլանավորումը լրիվ շարժական պրոթեզավորման 

ժամանակ: Բերանի խոռոչի նախապատրաստումը պրոթեզավորմանը: 

64.Լրիվ շարժական պրոթեզի կառուցվածքը եվ նրանց կլինիկական նշանակությունը: 

65.Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման առաջին բուժայց: Անհատական 

գդալների պատրաստման եղանակները: 

66.Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման երկրորդ  բուժայց: 

67.Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման երրորդ  բուժայց: 

68.Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման չորրորդ բուժայց: 

69.Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման հինգերորդ բուժայց: 

70.Կենտրոնական փոխհարաբերության , ֆիզիոլոգիական հանգստի վիճակի եվ 

ուղղահայաց բարձրության գրանցումներ լրիվ անատամության ժամանակ: 

Հնարավոր սխալները գրանցման ժամանակ: 

71.Լրիվ շարժական պրոթեզների վերանորոգումը:Ցուցումները եվ 

հակացուցումները:Պրոթեզների վերանորոգման կլինիկո-աշխատանոցային փուլերը: 



72.Լրիվ շարժական պրոթեզների կիրառման ժամանակ հնարավոր սխալները  

բարդությունները: 

73.Վերին և ստորին ծնոտների կոտրվածքներ, դրանց  օրթոպեդիկ բուժումը 

74.Կեղծ հոդ:  Օրթոպեդիկ բուժումը կեղծ հոդի ժամանակ: 

75.Սխալ սերտաճած  կոտրվածքներ:Օրթոպեդիկ բուժումը սխալ սերտաճած  

կոտրվածքների ժամանակ: 

76.Միկրոստոմա: Պրոթեզավորման առանձնահատկությունները միկրոստամայի 

ժամանակ: 

77.Վերին ծնոտի բնածին,/շրթունքի և քիմքի  ճեղքվածք/ և ձեռքբերովի    արատներ: 

78.Ստորին ծնոտի  բնածին և ձեռքբերովի արատներ,դրանց  տեսակները 

79.Քթաըմպանային բնածին  արատներ:  

80.Դիմածնոտային արատների դասակարգումը: 

81.Դիմածնոտային պրոթեզների դասակարգումը: 

82. Դիմածնոտային արատների պրոթեզավորումը  լրիվ և մասնակի շարժական 

պրոթեզներով   

83.Օբտուրատորներ և քթաըմպանային պրոթեզներ: 

84.Արտաբերանային պրոթեզները: 
85. Դիմա-ծնոտային պրոթեզների պատրաստման սխալները եվ բարդությունները: 

86. Իմպլանտներ, նրանց  կառուցվածքը: Իմպլանտների դասակարգումը: 

87. Իմպլանտների կիրառումը, ցուցումները եվ հակացուցումները: 

88. Իմպլանտից դրոշմների ստացման եղանակների առանձնահատկությունները: 

89. Շարժական և անշարժ պրոթեզավորում իմպլանտների վրա: 

90. Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում իմպլանտների կիրառման ժամանակ հնարավոր 

սխալներն ու բարդությունները: 
 
 

 

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի  

ամբիոնի վարիչ   պաշտոնակատար                                                   դոց. Ա. Ռ. Վարդանյան 

 

 

  


