
                                        
                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення творчого  
вступного випробування з ліплення  
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ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

З метою виявлення рівня підготовленості та професійної придатності 
вступників до подальшого оволодіння спеціальністю «Стоматологія 
ортопедична» проводиться творче вступне випробування (творчий 
конкурс) з ліплення.  

Ліплення - один з видів образотворчої діяльності, у якій із 
пластичних матеріалів створюються об'ємні образи або композиції. 
Ліплення дозволяє відкрити творчі здібності абітурієнта, розвинути уяву, 
просторове мислення, виховує уміння спостерігати, стимулює розвиток 
пам'яті, дрібної моторики, окомір, відчуття кольору композиції, сенсорну 
чутливість, тонке сприйняття форми, фактури ваги, пластики, 
синхронність роботи обох рук.  

Абітурієнт повинен володіти основними прийомами ліплення, мати 
логічне мислення при виконанні об’ємних фігур або композицій, володіти 
об’ємно-просторовим баченням об’єкта відтворення. 

 
ПІДГОТОВКА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Для проведення вступного випробування підготовлені зразки 
моделей двох зубів зубного ряду. Зразок моделі виготовлений з гіпсу 
шляхом вирізання.  Модель відображає форму та зовнішні лінії з 
фронтальної, проксимальної, піднебінної сторін, в ділянці області ріжучого 
краю, співвідношення пропорцій (висоти, ширини, довжини) коронкової 
частини, відтворює всі анатомічні особливості даних зубів (нахили 
медіального та дистального кутів, лінія шийки, екватор зуба, горбики та 
ямки).  

 
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ. 

Вступне випробування з ліплення  та консультація проводяться за 
розкладом. Абітурієнт приходить  за 30 хвилин до початку екзамену і 
отримує екзаменаційний лист. Тривалість творчого випробування ліплення  
складає 3  години. 

 До початку вступного випробування всіх абітурієнтів знайомлять з 
положенням про проведення творчого вступного випробування та 
критеріями оцінювання.  

Для виконання завдання абітурієнтам надається робоче місце:  
необхідна кількість пластиліну, стеки, ніж для розрізання пластиліну, 
зубочистки, пластикова ємність для води об’ємом 1 літр, серветки вологі, 
лінійка, клейонка 50х50 см.  

Протягом вступного випробування абітурієнт має вільний підхід до 
зразків, які розташовують посередині залу де проходять випробування.  
Особи, які не встигли за час вступного випробування виконати 
екзаменаційне завдання у повному обсязі, здають роботу незакінченою. 
Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування 
абітурієнт, в індивідуальному порядку, здає роботу викладачу-
екзаменатору.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ. 

Виконані роботи абітурієнтів оцінюються за за 12-бальною системою для 
абітурієнтів на базі базової загальної освіти, згідно  критеріям, розробленим 
предметною екзаменаційною комісією «Стоматологія ортопедична». 

Позитивною оцінкою вважається кількість балів на базі базової загальної 
освіти від 4,0-12,0 балів. Це дає право абітурієнту продовжувати участь в 
конкурсі або подальшого складання вступних випробувань  (для абітурієнтів 
на базі базової загальної освіти). 
Особи, які виконали роботу, оцінену:  

- нижче 4 балів (на базі повної загальної освіти) 
до участі в конкурсі або подальшого складання вступних випробувань  
(для абітурієнтів на базі базової загальної освіти) не допускаються. 

 
Критерії оцінювання за 12-бальною системою 

(для абітурієнтів на базі базової освіти) 
 

Робота оцінюється  на 12 балів, яка: 
- Є точною копією гіпсової моделі,  досягнута подібність зі зразком на 100 %; 
- Відтворено анатомічні особливості будови коронок зубів та їх групову 

приналежність (нахили медіального та дистального кутів, лінії шийки, екватора 
зуба, бугорки, ямки та фісури); 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами відтворені відповідно до 
вимог; 

- Відтворено анатомічні особливості і зовнішні лінії з фронтальної, оральної,  
апроксимальних та на ділянці ріжучого краю, оклюзійної поверхні; 

- Повністю передана об’ємність моделі за рахунок відмінної проробки фактури; 
- Достовірно передане зображення моделі: направлення осі зуба, його асиметрія, 

кути та нахили; 
- Відтворено індивідуальність анатомічної форми та правильно сформований 

цоколь моделі; 
- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 

 
Робота оцінюється на 11 балів, яка: 

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
близько 95%; 

- Відтворено анатомічні особливості будови коронок зубів та їх групову 
приналежність (нахили медіального та дистального кутів, лінії шийки, екватора 
зуба, бугорки, ямки та фісури); 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами відтворені відповідно до 
вимог; 

- Відтворено анатомічні особливості і зовнішні лінії з фронтальної, оральної,  
апроксимальних та на ділянці ріжучого краю,не чітко оклюзійної поверхні; 

- Повністю передана об’ємність моделі за рахунок відмінної проробки фактури; 
- Достовірно передане зображення моделі: направлення осі зуба, його асиметрія, 

кути та нахили; 
- Відтворено індивідуальність анатомічної форми та правильно сформований 

цоколь моделі; 
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- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 
 

Робота оцінюється на 10 балів, яка: 

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
близько 90%; 

- Відтворенно з мінімальним відхиленням від зразку анатомічні особливості 
будови коронок зубів та їх групову призначенність (нахили медіального та 
дистального кутів, лінії шийки, екватора зуба, бугорки, ямки та фісури); 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами відтворені відповідно вимог; 
- Чітко відображені шийки зубів, однак екватори зубів не відтворені в повному 

обсязі; 
- Об’ємне зображення копії моделі передане достовірно, а цоколь сформовано 

згідно вимог; 
- Копія моделі оригіналу виконана з пластилину одного кольору світлого відтінку; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 

 

Робота оцінюється на 9 балів, яка: 

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
близько 85%; 

- Відтворено з невеликим відхиленням анатомічні особливості будови коронок 
зубів та їх групову приналежність (нахили медіального та дистального кутів, 
лінії шийки, екватора зуба, бугорки, ямки та фісури); 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами відтворені з мінімальним 
відхиленням до вимог; 

- Відтворено анатомічні особливості і зовнішні лінії з фронтальної, оральної,  
апроксимальних та на ділянці ріжучого краю, оклюзійної поверхні; 

- Повністю передана об’ємність моделі за рахунок відмінної проробки фактури; 
- З мінімальним відхиленням  передане зображення моделі: направлення осі зуба, 

його асиметрія, кути та нахили; 
- Відтворено індивідуальність анатомічної форми та правильно сформований 

цоколь моделі; 
- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 

 

Робота оцінюється на 8 балів, яка: 

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
близько 80%; 

- Відтворено з невеликим відхиленням анатомічні особливості будови коронок 
зубів та їх групову приналежність (нахили медіального та дистального кутів, 
лінії шийки, екватора зуба, бугорки, ямки та фісури); 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами відтворені з мінімальним 
відхиленням до вимог; 

- Відтворено анатомічні особливості і зовнішні лінії з фронтальної, оральної,  
апроксимальних та на ділянці ріжучого краю, оклюзійної поверхні; 

- Об’ємність моделі передана в значній мірі ; 
- З мінімальним  відхиленням передане зображення моделі: направлення осі зуба, 

його асиметрія, кути та нахили; 
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- Відтворено індивідуальність анатомічної форми та правильно сформований 
цоколь моделі; 

- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 

 

Робота оцінюється на 7 балів, яка:  

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
близько 75%; 

- Відтворено анатомічні особливості будови коронок зубів та їх групову 
приналежність (нахили медіального та дистального кутів, лінії шийки, екватора 
зуба, бугорки, ямки та фісури); 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами відтворені відповідно до 
вимог; 

- Відтворено анатомічні особливості і зовнішні лінії з фронтальної, оральної,  
апроксимальних та на ділянці ріжучого краю, оклюзійної поверхні; 

- Повністю передана об’ємність моделі за рахунок відмінної проробки фактури; 
- Достовірно передане зображення моделі: направлення осі зуба, його асиметрія, 

кути та нахили; 
- Відтворено індивідуальність анатомічної форми та правильно сформований 

цоколь моделі; 
- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 

 

Робота оцінюється на 6 балів, яка: 

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
близько 70 %; 

- Відтворено анатомічні особливості будови коронок зубів та їх групову 
приналежність; 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами відтворені відповідно до 
вимог; 

- Достовірно передане зображення моделі: направлення осі зуба, його асиметрія, 
кути та нахили; 

- Не відтворені анатомічні особливості і зовнішні лінії з фронтальної, оральної,  
апроксимальних, та на ділянці ріжучого краю, чи оклюзійної поверхні повністю 
передана; 

- На низькому рівні відтворено індивідуальність анатомічної форми; 
- Правильно сформовано цоколь моделі; 
- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 

 
Робота оцінюється на 5 балів, яка: 

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
близько 65%; 

- Відтворено анатомічні особливості будови коронок зубів та їх групову 
приналежність; 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами відтворені відповідно до 
вимог; 
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- Достовірно передане зображення моделі: направлення осі зуба, його асиметрія, 
кути та нахили; 

- Не відтворені анатомічні особливості і зовнішні лінії з фронтальної, оральної,  
апроксимальних, та на ділянці ріжучого краю, чи оклюзійної поверхні повністю 
передана; 

- На низькому рівні відтворено індивідуальність анатомічної форми; 
- Правильно сформовано цоколь моделі; 
- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 

 

Робота оцінюється на 4 бала, яка: 

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
близько 60%; 

- Відтворено анатомічні особливості будови коронок зубів та їх групову 
приналежність; 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами; 
- Достовірно передане зображення моделі: направлення осі зуба, його асиметрія, 

кути та нахили; 
- Не відтворені анатомічні особливості і зовнішні лінії з фронтальної, оральної,  

апроксимальних, та на ділянці ріжучого краю, чи оклюзійної поверхні повністю 
передана; 

- На низькому рівні відтворено індивідуальність анатомічної форми; 
- Правильно сформовано цоколь моделі; 
- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 

 

Робота оцінюється на 3 бала, яка: 

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
близько 50%; 

- Відтворено анатомічні особливості будови коронок зубів та їх групову 
приналежність; 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами відтворені з невеликим 
відхиленням; 

- Достовірно передане зображення моделі: направлення осі зуба, його асиметрія, 
кути та нахили; 

- Не відтворені анатомічні особливості і зовнішні лінії з фронтальної, оральної,  
апроксимальних, та на ділянці ріжучого краю, чи оклюзійної поверхні повністю 
передана; 

- На низькому рівні відтворено індивідуальність анатомічної форми; 
- Правильно сформовано цоколь моделі; 
- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 

 
Робота оцінюється на 2 бала, яка: 

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
близько 40%; 

- Відтворено анатомічні особливості будови коронок зубів та їх групову 
приналежність; 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами; 
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- Достовірно передане зображення моделі: направлення осі зуба, його асиметрія, 
кути та нахили; 

- Не відтворені анатомічні особливості і зовнішні лінії з фронтальної, оральної,  
апроксимальних, та на ділянці ріжучого краю, чи оклюзійної поверхні повністю 
передана; 

- На низькому рівні відтворено індивідуальність анатомічної форми; 
- Правильно сформовано цоколь моделі; 
- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- Виготовлення копії виконано за регламентований час. 

 
Робота оцінюється на 1 бал, яка: 

- Робота є наближеною копією гіпсової моделі, досягнута подібність зі зразком 
менш ніж на 30%; 

- На низькому рівні відтворено анатомічні особливості будови природних зубів, їх 
групову приналежність, кути нахилу коронок не відповідають естетичним 
нормам, осі коронок зубів орієнтовані не правильно; 

- Клінічні шийки зубів не чітко відмежовані від альвеолярних паростків, а 
екватори зубів відтворені не достатньо; 

- Контактні пункти з поряд розташованими зубами відсутні, наявні треми; 
- Цоколь моделі сформовано;  
- Для виготовлення всієї моделі використано пластилін одного кольору; 
- На виготовлення копії моделі не  вистачило відведеного регламентом часу. 

 
 

IV. Норми часу на проведення екзамену та перевірку робіт. 
Для проведення творчого конкурсу (ліплення) та перевірку робіт 
встановлюються норми часу,  визначені на засіданні циклової комісії і 
узгоджені з методичним кабінетом КЗ ООБМУ та схвалені на 
адміністративній раді. 
      

 
  
  
 
                                     




