
 

saswavlo kursis 
modulis dasaxeleba 

moduli – 1 
kbilis protezireba - 1 
 

saswavlo kursis kodi  
saswavlo kursis statusi savaldebulo-kbilis teqnikosi mesame safexuri 

(I semestri) 

ECTS-is raodenoba 8 krediti 200 saaTi (102 sT sakontaqto, 98 sT 
damoukidebeli muSaoba: w.m. – 46; d.S. 50) 

maswavlebeli: Tamar SalamberiZe  
tel: 2 10-59-59 / 577-49-25-19 
sakonsultacio dRe - orSabaTi 

kursis ZiriTadi mizani 
kursis mizania profesiulma studentma gaacnobieros orTopediuli 

stomatologiis sagnis miznebi, amocanebi, proTezirebis profilaqtikuri da 

samkurnalo daniSnuleba. icodes saproTezo ganyofilebis aRWurvileba da 

muSaobis mizani. ZiriTadi masalebisa da instrumentebis gamoyeneba 

daniSnulebis mixedviT, anabeWdis aRebis da modelis Camosxmis teqnika, 

adamianis saReWi aparatis anatomia da fiziologia. 

agreTve Seiswavlos kbilTa mwkrivis nawilobrivi adenitis warmoqmnis 

mizezebi da reabilitaciistvis gamoyenebuli nawilobrivi mosaxsneli 

firfitovani protezis damzadebis kliniko-laboratoriuli etapebi. 

saswavlo kursis 
modulis Seswavlis wina 
piroba 

 
winapirobis gareSe 

saswavlo kursis formati saswavlo kursis formati moicavs rogorc 
Teoriul aseve praqtikul (laboratoriuli) 
mecadineobebs. sakredito sistemisT (ECTS) 

gaTvaliswinebulia ori Sualeduri gamocda weriT 
da daskvniTi zepiri gamocda. swavleba 
mimdinareobs 20 kviris manZilze 
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1 kbilis protezireba – 1 + + +  + + 



swavlis Sedegebis miRwevis formebi da meTodebi: 
 

swavlebis formebi: 
leqcia – studentebisadmi sistematiurad da Tanmimdevrulad saswavlo 
masalis gadacema, gansaxilveli Temis an raime sakiTxis axsna-ganmarteba. Igi 
aqtiuria rodesac iRebs dialogis saxes, xolo pasiuria monologis formiT. 
Leqciis saxeebia: interaqtiuli leqcia da leqcia prezentacia. 
praqtikuli mecadineoba –studentis individualuri muSaoba praqtikuli saxis 
amocanaze, an seminaruli tipis Tematikaze, saleqcio kursis Sesabamisad; 
damoukidebeli muSaoba – saswavlo gegmiT gaTvaliswinebuli kursebis 
warmatebiT aTvisebisTvis daxarjuli samuSao drois (Sromis) raodenoba 
ZiriTadi da damatebiTi literaturis gacnoba – Seswavlidan – jgufur 
muSaobamde da/an Sualeduri da finaluri gamocdebis momzadebisaTvis. 
 
swavlebis meTodebi:   

 verbaluri anu zepirsityvieri meTodi gulisxmobs saleqcio 

masalis gadacemas studentisaTvis verbaluri gziT, romlis 

drosac gamoiyeneba kiTxva–pasuxis, interaqtiuri muSaobis, 

praqtikuli situaciis modelirebis safuZvelze Teoriuli 

debulebebis axsnis meTodebi; 

 axsna–ganmartebiTi meTodi efuZneba mocemuli sakiTxis irgvliv 

msjelobas. profesors masalis gadmocemisas mohyavs konkretuli 

magaliTi, romlis dawvrilebiT ganxilvac xdeba mocemuli Temis 

farglebSi. 

 diskusia/debatebi interaqtiuri swavlebis erT–erTi yvelaze 

gavrcelebuli meTodia. diskusiis procesi mkveTrad amaRlebs 

studentTa CarTulobis xarisxsa da aqtivobas. meTodi uviTarebs 

students kamaTisa da sakuTari azris dasabuTebis unars. 

studentebs saSualeba eZlevaT aqtiurad gamoxaton miRebuli 

codna da intensiurad CaerTon jgufSi muSaobis procesSi, 

warmoadginon momzadebuli prezentaciebi, ganaxorcielon 

sakuTari mosazrebebis argumentirebuli dacva; 

 prezentacia iTvaliswinebs qmedebaze orientirebul swavlebas, ris 

gamoc studentebi valdebuli arian moiZion relevanturi masalebi 

winaswar mocemul sakiTxebze da warmoadginon slaid-Sou. 

prezentaciebi SeuZliaT warmoadginon rogorc individualurad, 

ise jgufurad. 

 jgufuri muSaoba - gulisxmobs  studentTa jgufebad dayofas da 

maTTvis saswavlo davalebis micemas. jgufis wevrebi 

individualurad amuSaveben sakiTxs da paralelurad uziareben 

mas jgufis danarCen wevrebs. dasaxuli amocanidan gamomdinare 

SesaZlebelia jgufis muSaobis procesSi wevrebs Soris moxdes 

funqciebis gadanawileba, es strategia uzrunvelyofs yvela 

studentis maqsimalur CarTulobas saswavlo procesSi.   

 induqciuri meTodi swavlis procesSi daxmarebas uwevs azris 

msvlelobas kerZodan (konkretulisaken) faqtebidan 



ganzogadebisaken aris mimarTuli, anu masalis gadmocemisas 

procesi mimdinareobs konkretulidan zogadisaken. 

 deduqciuri meTodi codnis gadacemis iseTi xerxia, romelic zogad 

codnaze dayrdnobiT axali codnis gamomJRavnebis logikuri 

procesia, anu zogadidan konkretulisaken procesis mimdinareobis 

marTvaa. 

 analizis meTodis gamoyenebiT studentebTan erTad leqciaze 

ganixileba konkretuli SemTxvevebi, romlebic yovelmxriv da 

safuZvlianad Seiswavlian sakiTxis manamde ucnob mxareebs. 

analizis meTodi gvexmareba saswavlo masalis, rogorc erTi 

mTlianis, Semadgenel nawilebad daSlaSi, rac amartivebs dasmuli 

problebis SigniT arsebuli calkeuli sakiTxebis detalur 

gaSuqebas. 

 qmedebaze orientirebuli swavleba moiTxovs maswavleblisa da 

studentis aqtiur CarTulobas swavlebis procesSi, sadac 

gansakuTrebul datvirTvas iZens Teoriuli masalis praqtikuli 

interpretacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saswavlo kursis Sinaarsi 
sakontaqto da damoukidebeli saaTebis ganawileba kvireebis mixedviT  

 

 

kvira      
      Temis dasaxeleba 

 
     
 

sul 
saaTebi 

  

maT Soris 
leqcia seminari 

praqtikuli 
laboratoria 

dam. 
muSaoba 

gamocda 

1  ორთოპედიული 

სტომატოლოგიის საგანი, 

მიზანი, განვითარების 

მოკლე ისტორია 

 ორთოპედიული 

სტომატოლოგიის 

ზოგადი და კერძო 

ნაწილი 

 ყბა-სახის სისტემის 

შემადგენელი ნაწილი და 

ფუნქცია 

 ყბის ძვლები და 

ალვეოლური მორჩი 

12 3 3 3+3=6 

 

2  

 კბილები და კბილთა 

რკალი 

 კბილების დახასიათება 

ჯგუფობრიობის 

მიხედვით 

 პროთეზირების სახეები 

 პროთეზის კლასიფიკაცი 

12 4 2 2+4=6 

 

3  კბილის საპროთეზო 

განყოფილება 

 კბილის ტექნიკოსის 

სამუშაო ადგილი 

 ორთოპედიულ 

სტომატოლოგიაში 

გამოყენებული 

მასალების 

კლასიფიკაცია. მათი 

მექანიკური და ქიმიური 

თვისებები. 

 ორთოპედიულ 

მასალათა 

ტექნოლოგიური და 

ბიოლოგიური 

თვისებები. 

12 4 2 4+2=6 

 

4  საანაბეჭდო მასალების 

კლასიფიკაცია და მათ 

მიმართ წაყენებული 

აუცილებელი 

მოთხოვნები. 

 მყარი საანაბეჭდო 

მასალები 

 ელასტიური საანაბეჭდო 

მასალები 

 თერმოპლასტიკური 

საანაბეჭდო მასალები 

12 3 3 3+3=6 

 

5  საანაბეჭდო კოვზები 12 3 3 3+3=6  



 ანაბეჭდი. მისი 

კლასიფიკაცია 

 ანაბეჭდის აღების 

ტექნიკა. გართულებანი 

ანაბეჭდის აღებისას და 

მისი თავიდან აცილების 

გზები. 

 მოდელი. მოდელის 

სახეები. 

6 

 მოდელის მიღების 

ტექნიკა 

 პირის ღრუს ლორწოვანი 

გარსი 

 საფეთქელ ქვედა ყბის 

სახსარი 

 საღეჭი და მიმიკური 

კუნთები 

12 4 2 3+3=6 

 

7  ღეჭვითი აქტი და 

ღეჭვითი დატვირთვა 

 პაროდონტის ანატომია 

და ფუქცია 

 კბილთა მწკრივის 

სდგრადობის 

ხელშემწყობი 

ფაქტორები 

 არტიკულაცია და 

ოკლუზია. 

 ოკლუზიის სახეები 

12 4 2 4+2=6 

 

შუალედური გამოცდა 2    2 
8  თანკბილვა. მისი სახეები 

 ორთოგნათიული 

თანკბილვის 

დახასიათება.  

 პათოლოგიური 

თანკბილვა. დახასიათება 

დისტალური თანკბილვა 

 მეზიალური თანკბილვა 

12 3 3 3+3=6 

 

9  ღია და ღრმა თანკბილვა 

 ჯვარედი თანკბილვა 

 კბილების ფორმის, 

ფერის და დგომის 

ანომალია 

 კბილების რიცხვის 

ანომალია და გამომწვევი 

მიზეზები 

12 3 3 3+3=6 

 

10  კბილების ნაწილობრივი 

დაკარგვის გამომწვევი 

მიზეზები და 

კლინიკური სურათი. 

მკურნალობის 

მეთოდები 

 ნაწილობრივი 

მოსახსნელი 

ფირფიტოვანი 

პროთეზის დამზადების 

ჩვენება და შემადგენელი 

ნაწილები 

 პროთეზის ბაზისის 

12 4 2 2+4=6 

 



საზღვრები კბილთა 

მწკრივის დეფექტის 

მიხედვით 

 პროთეზის მექანიკური 

საფიქსაციო 

საშუალებანი - 

კლამერები და მათი 

კლასიფიკაცია 
11  კლამერების 

შემადგენელი ნაწილები, 

მათი შეერთება 

პროთეზთან 

 კლამერებისთვის 

საყრდენი კბილების 

შერჩევა. კლამერული 

ხაზი. 

 ტელესკოპური კლამერი. 

ხარისხოვანი სისტემა 

 ჩამკეტი-სახსროვანი 

ფიქსატორი 

12 3 3 2+4=6 

 

12  პროთეზის დამზადების I 

კლინიკო-

ლაბორატორიული 

ეტაპი. ნაწილობრივი 

ადენტიის დროს 

ანაბეჭდის აღების 

თავისებურება. ცვილის 

დროებითი ბაზის 

დამზადება 

საარტიკულაციო 

მორგვებით. 

 პროთეზის დამზადების 

II კლინიკური ეტაპი. 

თანკბილვის სიმაღლის 

განსაზღვრა 

 ცენტრალური 

ოკლუზიის განსაზღვრა. 

საორენტაციო ხაზები, 

ხელოვნური კბილების 

შერჩევა 

 პროთეზის დამზადების 

II ლაბორატორიული 

ეტაპი. მოდელების 

ოკლუდატორში 

დათაბაშირება, 

ხელოვნური კბილების 

დაყენების პრინციპი. 

13 3 3 2+5=7 

 

13  პროთეზის დამზადების 

III კლინიკური ეტაპი. 

კონსტრუქციის 

შემოწმება და 

შეცდომების გამოვლენა.  

 ტექნიკოსის მიერ 

კონსტრუქციის 

შემოწმებისას 

გამოვლენილი 

შეცდომების 

გამოსწორების 

12 3 3 3+3=6 

 



მეთოდები. 

 პლასტმასები. 

კლასიფიკაცია 

პლასტმასებისადმი 

წაყენებული 

მედიკოტექნიკური 

თავისებურებანი. 

 თვითგამყარებადი 

პლასტმასები 

 პოლიმერიზაციის 

რეჟიმს 

დაქვემდებარებული 

პლასტმასები. 

პლასტმასის ხელოვნური 

კბილები. 

 
14  ნაწილობრივი 

მოსახსნელი ფირფიტის 

პროთეზის დამზადების 

III ლაბორატორიული 

ეტაპი. 

 დარიჯაში 

დათაბაშირების 

აპირდაპირი და 

კომბინირებული 

მეთოდი. ცვილის 

გამოდნობა. 

 პლასტმასით შეფუთვა 

 პოლიმერიზაციის 

რეჟიმი, მექანიკური 

დამუშავების ეტაპები და 

საშუალებები 

 IV კლინიკური ეტაპი, 

პროთეზის მორგების 

თანმიმდევრობა. რჩევა-

დარიგე 

12 3 3 

 
 
 
 
 
 

3+3=6 
 
 
 

 

 

 

 

შუალედური გამოცდა 

 

2 
   2 

15  პროთეზისადმი 

შეგუების ფაზები 

 პროთეზის 

კონსტრუქციის ხარისხის 

შეფასების კრიტერიუმი 

 პირის ღრუს ჰიგიენა. 

მოსახსნელი 

პროთეზებით 

მოსარგებლე 

პაციენტებში  

 ფაიფური, მისი 

კომპონენტების 

დახასიათებ, მათ 

დაქუცმაცების დონის და 

თერმული დამუშავების 

ხანგრძლიობის 

მნიშვნელობა. 

 ფაიფურის მასების 

კლასიფიკაცია. 

ფაიფურის მასების 

12 3 3 
3+3=6 

 

 



უპირატესობა ფაიფურის 

ხელოვნური კბილები. 
16  ლითონები და მათი 

შენადნობები. ოქრო 

 ვერცხლი, პლატინა, 

უჟანგავი ფოლადი, 

ქრომკობალტი 

 სარჩილები. 

ადვილდნობი ლითონთა 

შენადნობები 

 ლითონებისა და 

პროთეზების გასაწმენდი 

და გასაპრიალებელი 

საშუალებანი 

 გალვანიზმი 

 ანაბეჭდების 

დასამუშავებელი 

სადეზინფექციო ქსნარი 

13 4 2 
3+4=7 

 

 

17 დასკვნითი გამოცდა 1    1 
18 დასკვნითი გამოცდა 1    1 
19 განმეორებითი გამოცდა      

20 განმეორებითი გამოცდა      

sul 200 54 42 98 6 



profesiuli studentis codnis Sefaseba: 

1. studentTa codnis Sefaseba warmoebs 100 quliani (ECTS) sistemis mixedviT 
semestruli muSaobisa da saboloo gamocdis Sefasebis Sedegebis SejamebiT. 
semestruli muSaobisas mxedvelobaSi miiReba sxvadasxva komponenti, 
romlebSic aisaxeba studentis muSaobis xarisxi. Sefasebis TiToeul 
komponents miniWebuli aqvs garkveuli raodenoba, kerZod:  
a) mecadineobaze daswreba: 0-10qula (qulebis gaangariSeba iwarmoebs 
proporciis gamoyenebiT – mag: swavleba grZeldeba 20 kviris manZilze, aqedan 
uSualo leqcia-praqtikulebi 14 kvira. Tu profesiuli studenti ToTxmetive 
kviras daeswreba mecadineobas - daimsaxurebs maqsimalur 10 qulas, xolo Tu 
daeswreba 10 kviras, miiRebs X qulas, proporcia iqneba: X=10*10/14=7.1 qula, e.i. 
profesiuli studenti Tu daeswreba mecadineobas 10 kviris manZilze, 
daswrebis qula iqneba – 7.1 qula) 
b) semestruli aqtiuroba: jgufur muSaobasa da praqtikul mecadineobebze 0-30 
qula (qulebis gaangariSeba iwarmoebs proporciis gamoyenebiT – mag: swavleba 
grZeldeba 20 kviris manZilze, aqedan uSualo leqcia-praqtikulebi 14 kvira. 
Tu profesiuli studenti ToTxmetive kviras mecadineobaze iaqtiurebs - 
daimsaxurebs maqsimalur 30 qulas, xolo Tu iaqtiurobs mxolo 10 kviris 
manZilze, miiRebs X qulas, proporcia iqneba: X=10*30/14=21.1 qula, e.i. 
profesiuli studenti Tu iaqtiurebs mecadineobaze 10 kviris manZilze, 
aqtiurobis qula iqneba – 21.1 qula) 
g) ori Sualeduri gamocda 0-30 qula testuri, Teoriuli, an kombinirebuli saxiT.  

 testi Sedgeba 15 kiTxvisagan. TiTo kiTxvis swori pasuxi 1 qula, araswori 

pasuxi – 0 qula;  

 Teoriuli sakiTxi (sami sakiTxi) fasdeba 0-dan 5 qulis CaTvliT:  

5 qula – srulfasovnad msjelobs da logikurad asabuTebs sakiTxs; 

4 qula – msjelobs da asabuTebs logikurad, mciredi Secdomebi aqvs 

terminologiaSi; 

3 qula – srulyofilad msjelobs, magram logikurad ver asabuTebs; 

2 qula – sakiTxze aqvs warmodgena, magram terminologias ver flobs; 

1 qula – iZleva mcireoden ganmartebas, magram ara Temis garSemo; 

0 qula – ar Seasrula davaleba. 

d) daskvniTi gamocda 0-30 qula (tardeba zepiri formiT) 
bileTebis saxiT, TiTo bileTSi 5 sakiTxi 
TiToeuli sakiTxi fasdeba 0-dan 6 qulis CaTvliT: 

6 qula – srulfasovnad msjelobs da logikurad asabuTebs sakiTxs; 

5 qula – msjelobs da asabuTebs logikurad, mciredi Secdomebi aqvs 

terminologiaSi; 

4 qula – srulyofilad msjelobs, magram logikurad ver asabuTebs; 

3 qula – sakiTxze aqvs warmodgena, magram terminologias ver flobs; 

2 qula – sakiTxze aqvs mcire warmodgena, magram terminologias ver flobs; 

1 qula - iZleva mcireoden ganmartebas, magram ara Temis garSemo; 

0 qula – ar Seasrula davaleba. 

2. daskvniT gamocdaze dasaSvebi minimaluri qula Seadgens 21-s.(daskvniT 
gamocdaze gasvla savaldebuloa) 
3. krediti CaiTvleba aRebulad Tu studenTi daskvniT gamocdaze miiRebs 
Sefasevis ara nakleb 50%-s da semestruli muSaobis qulasTan dajamebiT 
daimsaxura 51 qulas mainc, saboloo Sefaseba warmoebs Smdegi Skalis 
Sesabamisad 

dadebiT Sefasebad CaiTvleba: 



A. friadi – maqsimaluri Sefasebis 91% da meti; 

B. Zalian kargi – maqsimaluri Sefasebis 81-90%; 

C. kargi _ maqsimaluri Sefasebis 71-80%; 

D. damakmayofilebeli _ maqsimaluri Sefasebis 61-70%; 

E. sakmarisi – maqsimaluri Sefasebis 51-60%; 

uaryofiT Sefasebad CaiTvleba:  

(Fx) ver Caabara – maqsimaluri Sefasebis 41-50%, rac niSnavs, rom 

profesiul students Casabareblad meti muSaoba sWirdeba da eZleva 

damoukidebeli muSaobiT damatebiT gamocdaze erTxel gasvlis 

ufleba. 

(F) CaiWra – maqsimaluri Sefasebis 40% da naklebi, rac niSnavs, rom 

profesiuli studentis mier Cabarebuli samuSao ar aris sakmarisi 

dam mas sagani axlidan aqvs Sesaswavli. 

 profesiuli studentis mier miRweuli swavlis Sedegebis erTjeradad – 

mxolod daskvniTi gamocdis safuZvelze Sefaseba dauSvebelia. 

 profesiul students ufleba aqvs, gavides damatebiT gamocdaze daskvniT 

gamocdaze uaryofiTi (Fx) Sefasebis miRebis SemTxvevaSi, aranakleb 5-10 

dRisa. 

Sefasebis meTodi SeiZleba iyos: 

 testi; 

 zepiri gamokiTxva; 

 portfolio; 

 jgufuri/individualuri proeqti; 

 dakvirveba da demonstrireba. 

saswavlo kursis gavlasTan dakavSirebuli damatebiTi moTxovnebi: 

saleqcio da praqtikul  mecadineobebze daswrebisas  studentebi valdebulni 

arian daicvan Semdegi  wesebi: 

- dagvianebiT ar Semovidnenen mecadineobebze; 

- mecadineobebis msvlelobisas  mobiluri telefoni iqonion gamorTul 

mdgomareobaSi; 

- mecadineobebis msvlelobisas nu dakavdebian sxva saqmiT.   

    gamocdebis mimdinareobisas akademiuri TaRliToba (gadawera, 

aranebadarTuli saSualebebis gamoyeneba, xmauri da sxva studentisaTvis 

xelis SeSla) isjeba gamocdidan moxsniTa da Sefaseba 0–is gaformebiT. 

    gasaTvaliswinebelia, rom leqciebisa da praqtikuli mecadineobebis 

mizania  ara marto Teoriuli cnebebis Seswavla, aramed  realur an 

arastandartul situaciebSi maTi gamoyenebiT swori da argumentirebuli 

msjelobis unaris gamomuSaveba. aqedan gamomdinare,  savaraudoa, rom  

studentis mier gacdenili mecadineobebi sagrZnoblad imoqmedebs saboloo 

Sefasebaze. 

    students SeuZlia gaugebari sakiTxebis garSemo kiTxvebi dausvas 

pedagogs,  amisaTvis SeuZlia gamoiyenos eleqtronuli saSualebebic. 



SesaZleblobis SemTxvevaSi pedagogi pasuxs gascems students dauyovnebliv, 

xolo aucilebel SemTxvevaSi ki daniSnavs damatebiT Sexvedras. 
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swavlis Sedegi (unarebi da kompetenciebi) 

      
 

codna da 

gacnobiereba 

icnobs sateqniko ganyofilebis aRWurvilobas da kbilis teqnikosis 

samuSao adgils. icis sateqniko laboratoriis organizebis higienuri 

moTxovnebi da usafrTxoebis wesebi. flobs biologiuri mecnierebis 

zogad codnas, icis TiToeuli kbilis anatomia da modelirebis teqnika. 

Icis nawilobrivi mosaxsneli firfitovani proTezis meqanikuri 

safiqsacio saSualebani, maTi Semadgeneli nawilebi. Nawilobrivi 

adenitis dros centraluri okluziis gansazRvris meTodebi da protezis 

damzadebis teqnika. 

codnis 

praqtikaSi 

gamoyenebis 

unari 

icnobs proTezirebis saxeebs da SeuZlia protezebis garCeva 

konstruqciis masalis damzadebis mixedviT. icnobs saanabeWdo masalebis 

mimarT wayenebul moTxovnebs. maTi gaxsnis da Senaxvis wesebs. SeuZlia 

anabeWdebis aReba fantomidan da modelebis Camosxma. SeuZlia Seafasos 

konkretuli situacia da kbilebi daayenos klinikuri suraTis 

Sesabamisad. agreTve daadginos bazisis szRvrebi da klameruli xazi 

daskvnis 

gakeTebis unari 

SeuZlia gaakeTos daskvna, Tu ra mizani gaaCnia proTezirebas da ra 

roli ukavia organizmis zogadi mdgomareobis gaumjobesebaSi. modelze 

gaarCios fiziologiuri da paTologiuri Tankbilva, icis maTTvis 

damaxasiaTebeli niSnebi 

swavlis unari SeuZlia miTiTebul literaturaSi miTiTebuli gverdebis gamoyenebiT 

swavla. sxvisi daxmarebis SemTxvevaSi SeiZleba gansazRvros Semdgom 

safexurze swavla; 

Rirebulebebi aqvs pasuxismgeblobis grZnoba dakisrebuli samuSaos mimarT. icavs 

sanitarul normebs, sateqniko laboratoriis personalTan aqvs 

keTilganwyobili urTierToba. 

http://www.anatomy.com/
http://stomatology.org/
http://stomatology.net/

