
 

 

 



 
 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітнього-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

 

Кількість кредитів –  

2,26 

 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я  

 

 

Нормативна 

 

Модулів - 1  

 

Спеціальність (професійне 

спрямування):  

221 Стоматологія 

(Стоматологія ортопедична) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 1 2-й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання _________ 

 

Семестр 

 

Загальна кількість 

годин –68 

3 

 

 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

Аудиторних - 

Самостійна робота 

студентів - 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Молодший спеціаліст 

Лекцій 

18год. 

Практичні 

23год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

27год. 

Індивідуальні завдання:- 

Вид контролю: іспит 

 

 

 

 

 

 
 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета — дати студентам достатній обсяг знань про будову організму людини, систем 

органів і окремих органів. 

Навчити студентів розуміти механізм функціонування окремих структур людського 

організму та організму як єдиного цілого, а також механізм взаємодії організму з довкіллям, 

розвинути вміння використовувати знання при догляді за хворими, маніпуляційному втручанні, 

застосуванні методів функціональної діагностики, інтерпретації результатів досліджень тощо. 

Анатомія як навчальна дисципліна: 

 ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, основ біологічної фізики та 

медичної апаратури, основ латинської мови з медичною термінологією та інтегрується з 

цими дисциплінами; 

 закладає основи для вивчення студентами фізіології, медсестринства у внутрішній 

медицині, педіатрії, хірургії, акушерстві та гінекології, офтальмології, отоларингології 

тощо; 
 закладає основи здорового способу життя та профілактики порушень функцій у процесі 

життєдіяльності. 
Завдання фізіології — висвітлити основні та другорядні механізми функціонування 

органів і систем, вікові особливості, регуляцію та методи оцінювання їхньої діяльності, вплив на 

них факторів довкілля. 

На практичних заняттях студенти досліджують функції органів і систем організму, а також 

їхні зміни за умов різноманітних зовнішніх впливів, вирішують ситуаційні задачі, що мають 

клініко-фізіологічне спрямування. 

При вивченні фізіології особливу увагу треба приділяти розумінню механізмів 

нейрогуморальної регуляції функціонування органів і систем та вмінню аналізувати стан здоров’я 

людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

  будову кісток як органа, види з’єднання кісток;  

  будову кісток мозкового та лицьового відділів черепа. Вікові відмінності верхньої та нижньої 

щелеп. Види контрфорсів та їхнє функціональне значення;  

 будову скронево-нижньощелепного суглоба;  

  будову м’яза як органа, розташування і функції жувальних та мімічних м’язів;  

 будову порожнини рота, язика, зубів, слинних залоз, слизової оболонки порожнини рота.  
 

 Студенти повинні вміти:  

  самостійно користуватися анатомічними атласами, таблицями, муляжами, фантомами;  

  визначати кісткові утворення на черепі та їхні орієнтири на живій людині;  

  визначати жувальні та мімічні м’язи;  



 віднаходити місця пульсації на артеріях голови та шиї;  

  визначати ділянки іннервації зубощелепної системи черепними нервами (V, VІІ, ІХ, ХІІ пари);  

  знати розміщення в порожнині рота анатомічних утворень, які необхідно враховувати під час 

виготовлення зубних протезів;  

  розрізняти зуби за анатомічною формулою;  

  розрізняти оклюзію, прикус;  

 розв’язувати ситуаційні задачі.  

 Студенти мають бути поінформовані про:  
  сучасні досягнення теорії і практики медичної науки;  

  вікові і статеві особливості будови черепа;  

  вплив зовнішнього середовища на будову і розвиток людини.  
 

 



 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

 

 

усього  

  л п с.р. 

1 2 3 4 7 

Тема 1. Вступ.Загальні відомості з історії розвитку 

анатомії та фізіології людини. Загальні поняття про 

анатомію та фізіологію людини. 

2 2 -  

Тема 2. Кістки черепа. З’єднання кісток черепа 12 2 4 3 

Тема 3. Функціональна анатомія м’язів зубо-щелепної 

системи 
8 2 2 4 

Тема 4. Кровопостачання та лімфовідтік зубо-щелепної 

системи. Іннервація зубо-щелепної системи. 
8 2 2 4 

Тема 5. Функціональна анатомія порожнини рота     

5.1 Будова порожнини рота. Язик. Слинні залози.Слизова 

оболонка порожнини рота.Анатомічна будова 

зуба.Терміни прорізування зубів. 

18 2 7 4 

5.2 Анатомічна будова зубних рядів. Фактори стійкості 

зубних рядів.Оклюзійні криві. 

8 2 2 4 

Тема 6. Артикуляція та оклюзія.Прикус. Види прикусу 13 4 2 5 

Тема 7. Фізіологія і біомеханіка зубо-щелепної системи. 

Біомеханіка та функції жувального апарату. Статичні та 

функціональні методи дослідження стану у зубо-

щелепної системи. 

12 2 4 6 

Усього 68 18 23 27 

 

 

 

 

 

 

5. Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

1 Тема 1. Вступ.Загальні відомості з історії розвитку анатомії та фізіології 

людини. Загальні поняття про анатомію та фізіологію людини. 
2 

2 Тема 2. Кістки черепа. З’єднання кісток черепа 2 
3 Тема 3. Функціональна анатомія м’язів зубо-щелепної системи 2 
4 Тема 4. . Кровопостачання та лімфовідтік зубо-щелепної системи. 

Іннервація зубо-щелепної системи 
2 

5 Тема 5. Функціональна анатомія порожнини рота 2 
6 Тема 5.1 Будова порожнини рота. Язик. Слинні залози.Слизова оболонка 

порожнини рота.Анатомічна будова зуба.Терміни прорізування зубів. 
2 

7 Тема 5.2 Анатомічна будова зубних рядів. Фактори стійкості зубних 

рядів.Оклюзійні криві. 
2 

8 Тема 6. Артикуляція та оклюзія.Прикус. Види прикусу 2 
9 Тема 7. Фізіологія і біомеханіка зубо-щелепної системи. Біомеханіка та 2 



функції жувального апарату. Статичні та функціональні методи 

дослідження стану у зубо-щелепної системи. 
 Усього 18 

 

        
 

Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

1 Вступ.Загальні відомості з історії розвитку анатомії та фізіології людини. 

Загальні поняття про анатомію та фізіологію людини. 
2 

2 Кістки черепа. З’єднання кісток черепа 2 
3 Функціональна анатомія м’язів зубо-щелепної системи 2 
4 Кровопостачання та лімфовідтік зубо-щелепної системи. Іннервація зубо-

щелепної системи 
2 

5 Функціональна анатомія порожнини рота 2 
6 Будова порожнини рота. Язик. Слинні залози.Слизова оболонка порожнини 

рота. 
2 

7 Анатомічна будова зуба.Терміни прорізування зубів 1 
8 Анатомічна будова зубних рядів. Фактори стійкості зубних рядів.Оклюзійні 

криві. 
2 

9 Артикуляція та оклюзія.Прикус. Види прикусу 2 
10 Фізіологія і біомеханіка зубо-щелепної системи. Статичні та функціональні 

методи дослідження стану у зубо-щелепної системи. 
2 

11 Біомеханіка та функції жувального апарату. 2 
12 Статичні та функціональні методи дослідження стану у зубо-щелепної 

системи 
1 

 Усього 23 
 

Самостійна робота 

1 Тема. Трійчатий нерв,його гілки,ділянки іннервації 4 

2 Тема. Стертість зубів,види. 2 

3 Тема. Гальванічні явища в порожнині рота за наявності металевих включень 4 

4 Тема. Гнатодинамометрія 2 

5 Тема. Мастикаціографія 2 

6 Тема. Жувальна сила,жувальний тиск,жувальна ефективність 4 

7 Тема. Вени зубо-щелепої системи 4 

8 Тема. Лицевий нерв,язикоглотковий нерв,під’язиковий 

нерв,топографія,іннервація 
5 

 Усього 27 

 

 

 
                                           

          

8. Методи навчання 

 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна діяльність;  



 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна робота вдома.  
9. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, 

письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів.  

                                                                        

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко 
вий тест 

(іспит) 

Сума 

Модуль 

1 
Модуль 2 Модуль 3 

Модуль 4 Модуль 5 

10 балів 
20 балів 10 балів 10 балів 10 БАЛІВ 

40 БАЛІВ 
100 

БАЛІВ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінк

а ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Засоби унаочнення (таблиці, схеми, мікроскопи, приладдя, що  використовується при роботі з 

мікроскопом). 

2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література). 
3. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного контролю у 

системі moodle). 
4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 
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15. Інформаційні ресурси 
 

1. Базова та допоміжна  література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 
3. Слайди, мікрофотографії. 
4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 

 

 

 

 


