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Контактна інформація:  

Викладач: доц. Апт Ольга Анатоліївна 

e-mail: olga12apt@gmail.com  
кафедра: анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

адреса: 69035, м.Запоріжжя, пр. Маяковського-26, ЗДМУ 

 

1. Анотація курсу: 

Семестр(и): 1-2.  

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 330 год., з них лекції – 20 год., практичні заняття – 136 

год., самостійна робота –174 год., кількість кредитів ЄКТС – 11.  

Мета курсу: формування системи професійних умінь та практичних навичок, клінічного 

мислення, що складають основу майбутньої професійної діяльності лікаря-стоматолога та 

розвиток наступних компетентностей:  

- інтегральні: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог; 

- загальні: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність до підвищення 

професійної кваліфікації; здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у 

професійній діяльності; здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками 

інших професій у національному та міжнародному контексті; здатність відповідати за прийняття 

рішень у складних умовах, оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт;  

- спеціальні (фахові, предметні): здатність до розуміння предметної області анатомії людини та її 

місця у своїй професії; здатність до аналізу, синтезу та подальшого використання знаннь з анатомії 

при вивченні інших дисциплін та при різноманітних практичних ситуаціях; здатність виявляти 

потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та використанні новітніх інформаційніх і 

комунікаційніх технологій; здатність нести відповідальність за вибір, тактику та своєчасність 

прийнятих рішень у практичній  діяльності; мати та використовувати спеціалізовані знання про 

людину, її органи та системи; анатомо-фізіологічні особливості дітей різного віку. 

Результати навчання дисципліни:  

- знати українську й латинську (грецьку) термінологію відповідно до міжнародної анатомічної 

номенклатури; 

- знати будову й функцію, вікові, статеві та індивідуальні особливості зубо-щелепної системи, 

жувального та мовоутворюючого апаратів, як складової частини цілого організму людини; 

- знати особливості філогенезу, пренатального та післянатального розвитку (в т.ч. вади розвитку) 

зубо-щелепної системи жувального та мовоутворюючого апаратів людини; 

- вміти аналізувати інформацію про будову тіла людини, систем, органів і тканин, що його 

складають; 

- малювати схеми структурно-функціональних одиниць органів; 

- визначити топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини, опанувавши 

практичними навичками демонстрації анатомічних утворень на натуральних анатомічних 

препаратах, муляжах, фантомах, таблицях, малюнках в анатомічному атласі;  

- інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини; 

- трактувати закономірності філогенезу та онтогенезу людини, варіанти мінливості органів людини, 

вади розвитку та закономірності впливу еволюційного, пре- та післянатального розвитку органів 

людини на розвиток і становлення зубо-щелепної системи, жувального, мовноартикуляційного 

апаратів людини; 

- передбачити взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під 

впливом екологічних факторів; 

- визначити вплив соціальних умов та праці, антропогенних факторів на розвиток і будову організму 

людини; 



- володіти пінцетом, скальпелем, препарувати органи голови, шиї; 

- оперувати знаннями та практичними навичками у вирішенні стандартних, типових та ускладнених 

нетипових професійних задач, що мають клініко-анатомічне обґрунтування; 

- вміти складати учбові інструктивні матеріали : графологічні схеми, орієнтовані картки, професійні 

алгоритми для відпрацювання практичних навичок і професійних умінь; 

- організувати самостійну роботу з додатковою навчальною та науковою літературою для розвитку 

клінічного мислення;  

- володіти творчим рівнем засвоєння знань, що передбачає самостійне знаходження нових знань або 

нових способів дії, нового вирішення професійних задач; 

- оперувати теоретичними знаннями та практичними навичками при інтеграції теми, заняття з 

попередніми і наступними темами даної дисципліни (внутрішньо дисциплінарні зв’язки; 

- здійснювати широку міждисциплінарну інтеграцію при вирішенні задач, тестів інтегрованого 

змісту; 

- вирішити клініко-анатомічні тестові завданння за системою ліцензійного іспиту КРОК-1; 

- мати поняття про основи медичної деонтології, професійної відповідальності;  

- володіти морально-етичними принципами ставлення до живої людини, як об’єкту анатомічного та 

клінічного дослідження з метою залучення майбутнього фахівця до системи загальнолюдських 

цінностей; 

- мати поняття про навички інтерпретації результатів клінічних методів дослідження : 

рентгенографія, рентгеноскопія, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія (МРТ, 

ЯМР), ультразвукове дослідження (УЗД), ендоскопія та інші (в т.ч. рентгенографія лиця, прицільна 

рентгенографія зубів на інтраоральних та екстраоральних знімках, радіовізіографія, панорамна 

томографія черепа, ортопантомограма, телерентгенографія, томографія скронево-

нижньощелепного суглоба, ехоостеометрія, електроміографія, реопародонтографія, лазерна 

допплерівська флоуметрія, ультразвукова допплерівська флоуметрія, реодентографія, 

полярографія); 

- мати поняття про моделювання професійних ситуацій з клінічної анатомії, використовуючи 

арсенал засобів ігрових, імітаційних методів навчання та складаючи тести за системою 

ліцензійного іспиту КРОК-1 і інші. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререкізити, кореквізити і пост реквізити): в межах другого 

(освітньо-наукового) рівня (див. структурно-логічна схема освітньо-наукової програми).  

Зміст дисципліни: 4 змістових модулі, 68 тем: 

Семестр І. Змістовий модуль 1. Система скелета, система з’єднань, м’язова система 

№ 

п/п Тема практичного заняття 

Кільк

ість 

годин 

1.  Ознайомлення з правилами роботи на кафедрі. Міжнародна анатомічна 

номенклатура. Площини, вісі тіла людини. Загальна остеологія. 
2 

2.  Кістки хребтового стовпа. Кістки грудної клітки. 2 

3.  Кістки поясу верхньої кінцівки.Плечова кістка.  2 

4.  Кістки поясу нижньої кінцівки. Стегнова кістка, наколінок.  2 

5.  Кістки черепа. Лобова, тім’яна, потилична кістки. 2 

6.  Решітчаста та клиноподібна кістки. 2 

7.  Скронева кістка. 2 

8.  Кістки лицевого черепа. 2 



9.  Череп в цілому: Мозковий, лицевий череп. Порожнина черепа. Склепіння, 

зовнішня та внутрішня основи черепа. Порожнина носа. Кісткове піднебіння. 

Орбіта. 

2 

10.  Череп в цілому: Скронева, підскронева та крило-піднебінна ямки. 2 

11.  Контрфорси черепа. Рентгенанатомія, розвиток, вікові та статеві особливості 

черепа. 
2 

12.  Загальна артрологія. Класифікація з’єднань кісток. З’єднання хребтового 

стовпа та грудної клітки. Хребтовий стовп і грудна клітка в цілому. 
2 

13.  З’єднання черепа. Скронево-нижньощелепний суглоб. З’єднання хребта з 

черепом. 
2 

14.  З’єднання грудного пояса. Плечовий суглоб.  2 

15.  З’єднання тазового пояса. Таз в цілому. Кульшовий суглоб.  2 

16.  Колінний суглоб. Велико-малогомілковий суглоб. Суглоби стопи. Стопа як ціле 2 

17.  Загальна міологія. М'язи, фасції, топографія та клітковинні простори голови. 2 

18.  М'язи шиї. Топографія, фасції та міжфасціальні клітковинні простори шиї. 2 

19.  Діафрагма. М'язи, фасції та топографія живота. Біла лінія. Піхва прямого м’язу 

живота. Пахвинний канал. 
2 

20.  Топографія та фасції верхньої кінцівки. 2 

21.  Топографія та фасції нижньої кінцівки.Огляд функціональних груп м’язів, що 

здійснюють рухи частин тіла. 
2 

22.  Практичні навички та узагальнення матеріалу: Система скелета, система 

з’єднань, м’язова система. 
2 

 

 

Змістовий модуль 2. Спланхнологія: дихальна та травна системи. 

23.  Спланхнологія. Лінії та ділянки тулуба. Загальна анатомія травної системи. 

Розвиток і аномалії розвитку лиця, ротової порожнини, язика. Порожнина рота. 

Піднебіння. 

2 

24.  Язик. Слинні залози. 2 

25.  Зуби. Зубні формули. Характеристика груп та кожного зуба окремо.  2 

26.  Зубо-щелепна система. Поняття про жувально-мовний апарат. Види оклюзії та 

прикусів. Ясна. 
2 

27.  Зів. Глотка. Стравохід.Шлунок. 2 

28.  Тонка кишка. Товста кишка. 2 

29.  Печінка. Підшлункова залоза. 2 

30.  Очеревина. 2 



31.  Дихальна система. Ніс, носова порожнина і приносові пазухи. Носова частина 

глотки. 
2 

32.  Гортань. Гортанна частина глотки. Трахея. 2 

33.  Бронхи, легені. Грудна порожнина. Плевра. Плевральна порожнина. 

Середостіння. 
2 

34.  Практичні навички та узагальнення матеріалу: Травна система. Дихальна 

система. 
2 

 

Семестр ІІ. Змістовий модуль 2: сечо-статева система та ендокринні залози. 

№ 

п/п 
Тема практичного заняття 

Кільк 

ість 

годин 

1.  
Сечова система. Нирка. Сечовід, сечовий міхур, жіночий сечівник, чоловічий 

сечівник. 
2 

2.  Чоловіча статева система. Жіноча статева система. Сечо-статева очеревина. 2 

3.  

Класифікація ендокринних залоз. Гіпофіз, шишкоподібна залоза (епіфіз), 

щитоподібна залоза, прищитоподібна залоза, тимус, острівці підшлушнкової 

залози, ендокринні частини статевих залоз (яєчника, яєчка), надниркова 

залоза, параганглії (сонний клубочок, парааортальні тільця, куприковий 

клубочок). APUD-система (Amine Precursors Uptake and Decarboxylation - 

поглинання і декарбоксилування попередників амінів). 

2 

      

Змістовий модуль 3.  Серцево-судинна та лімфоїдна системи. 

4.  
Загальна ангіологія. Велике та мале кола кровообігу. Серце: зовнішня будова, 

камери, клапани, будова стінки. 
2 

5.  
Провідна система серця. Судини серця. Іннервація серця. Осердя. Топографія 

серця. Рентгенанатомія серця. 
2 

6.  
Судини малого кола кровообігу. Судини великого кола кровообігу: висхідна 

частина аорти,  дуга аорти. Загальна та зовнішня сонні артерії. 
2 

7.  
Внутрішня сонна артерія. Підключична артерія. Артерії головного та спинного 

мозку. 
2 

8.  Низхідна частина аорти :  грудна аорта,  черевна аорта. 2 

9.  Спільна клубова, зовнішня клубова, внутрішня клубова артерії. 2 

10.  Вени голови та шиї. 2 

11.  

Вени верхньої кінцівки. Верхня порожниста вена. Непарна та півнепарна вени. 

Вени хребтового стовпа. Вени серця. Легеневі вени. Вени нижньої кінцівки, 

таза. Нижня порожниста вена, її пристінкові та нутрощеві притоки. 

2 

12.  
Ворітна печінкова вена. Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анастомози 

(портокавальні та кавокавальні анастомози). 
2 



13.  

Лімфоїдна система: первинні лімфоїдні органи (тимус, червоний кістковий 

мозок); вторинні лімфоїдні органи : лімфоїдна тканина, яка асоційована зі 

слизовою оболонкою травної системи (лімфоїдне кільце глотки Пирогова-

Вальдейєра, поодинокі лімфоїдні вузлики, скупчені лімфоїдні вузлики, 

дифузна лімфоїдна тканина, інтраепітеліальний лімфоцит), дихальної, сечової 

та статевих систем; лімфоїдний (лімфатичний) вузол; селезінка. 

2 

14.  
Лімфатичні стовбури та протоки. Лімфатичні судини і ділянкові лімфоїдні 

(лімфатичні) вузли голови, шиї, верхньої кінцівки. 
2 

 

Змістовий модуль 4: нервова система та органи чуття. 

15.  

Вчення про нервову систему. Поняття про соматичну та автономну, 

центральну та периферійну нервові системи. Рефлекторна дуга. Розвиток 

нервової системи. Анатомія спинного мозку. Оболонки спинного та 

головного мозку. 

2 

16.  
Периферійна нервова система. Спинномозкові нерви. Шийні нерви. Шийне 

сплетення. Плечове сплетення: надключична частина. 
2 

17.  Плечове сплетення: підключична частина. 2 

18.  
Грудні та поперекові нерви. Поперекове сплетення. Зональна (периферійна) 

та сегментарна (корінцева) іннервація соми (шкіри та м’язів). 
2 

19.  
Головний мозок. Будова довгастого мозку, мосту, мозочка. ІV шлуночок. 

Ромбоподібна ямка та топографія ядер черепних нервів. 
2 

20.  Середній мозок. Водопровід середнього мозку. 2 

21.  Проміжний мозок. ІІІ шлуночок. 2 

22.  

Кінцевий мозок. Півкуля великого мозку: рельєф плаща. Острівець 

(Острівцева частка). Обідкова (лімбічна) частка. Нюховий мозок (BNA). 

Поняття про лімбічну систему. Будова кори кінцевого мозку. Динамічна 

локалізація фукнцій в корі півкуль великого мозку. 

2 

23.  

Внутрішня будова півкуль великого мозку. Базальні ядра. Внутрішня капсула. 

Біла речовина півкуль великого мозку. Бічний шлуночок. Циркуляція 

спинномозкової рідини. 

2 

24.  

Черепні нерви. Трійчастий нерв (V). Очний нерв (V1). Вузлові гілки до 

війкового вузла. Верхньощелепний нерв (V2). Вузлові гілки до крило-

піднебінного вузла. 

2 

25.  
Нижньощелепний нерв (V3). Вузлові гілки до вушного, під’язикового та 

піднижньощелепного вузлів. 
2 

26.  Лицевий нерв (VІІ). 2 

27.  Язико-глотковий (ІХ) та під’язиковий (ХІІ) нерви. 2 

28.  Блукаючий (Х) та додатковий (ХІ) нерви. 2 

29.  
Органи чуття. Орган нюху. Нюховий нерв (І). Орган смаку. Нюховий та 

смаков аналізатори. 
2 



30.  Око. Очне яблуко : ядро, оболонки очного яблука. Камери очного яблука. 2 

31.  

Додаткові структури ока. Зоровий нерв (ІІ). Окоруховий нерв (ІІІ). Блоковий 

нерв (ІV). Відвідний нерв (VІ). Зоровий аналізатор. Зіничний та 

акомодаційний рефлекси. 

2 

32.  Зовнішнє, середнє вухо. 2 

33.  
Внутрішнє вухо. Присінково-завитковий нерв (VІІІ). Слуховий та 

вестибулярний (стато-кінетичний) аналізатори. 
2 

34.  

Підсумковий контроль: практичні навички та узагальнення матеріалу 

«Сечова, статеві системи, ендокринні залози». 

«Серцево-судинна, лімфоїдна, нервова системи та органи чуття». 

2 

Самостійна робота з анатомії людини для студентів медичного факультету (спеціальність 

«стоматологія») 

№ 

п/п 
Т Е М А 

Кіль

кіст

ь 

годи

н 

1.  

Поняття про цілісність в анатомії. Інтеграція систем органів людини в 

цілісний організм. Методи дослідження в анатомії. Основні сучасні напрями 

розвитку анатомії. Українська анатомічна школа. 

3 

2.  Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кісток в онтогенезі. 3 

3.  Кістки передпліччя та кисті. 3 

4.  Кістки гомілки та стопи. 3 

5.  

Розвиток черепа в філо- та онтогенезі. Варіанти та аномалії розвитку черепа. 

Вікові, індивідуальні та статеві особливості черепа. Оволодіти основами 

антропометрії. Вимірювальні точки, лінії, площини лицьового та мозкового 

черепа для краніометрії. Вимірювальні точки голови для кефалометрії. 

Форми лицьового та мозкового черепа. 

4 

6.  
Контрфорси черепа. Слабкі місця кісток лицьового черепа. Рентгенанатомія 

кісток. Череп у рентгенівському зображенні. 
3 

7.  
Рентгенанатомія скронево-нижньощелепного суглоба. Томограма скронево-

нижньощелепного суглоба. 
3 

8.  Ліктьовий суглоб. Дистальний променево-ліктьовий суглоб. Суглоби кисті. 3 

9.  

Основні дані про силу та роботу м’язів. Дія м’язів на кістки як на важелі – 

важелі рівноваги, важелі сили, важелі швидкості. Футлярний принцип будови 

фасцій. Фасціальні вузли голови (в т.ч. лицевої ділянки), їх опорна та 

обмежувальна роль. 

3 



10.  

Міжфасціальні клітковинні простори шиї, їх вміст і клінічна роль. 

Піднижньощелепні флегмони (в основному одонтогенного походження) 

можуть поширюватися в лицеву ділянку, під язик, у жирову тканину дна 

ротової порожнини, занижньощелепну ямку, уздовж судинного пучка шиї. 

Нагнійні процеси шиї по міжфасціальним просторам можуть 

розповсюджуватись у середостіння грудної порожнини. 

3 

11.  

Біомеханіка скронево-нижньощелепного суглоба в зв’язку з актами жування 

та членороздільної мови. Балансуючи рухи у скронево-нижньощелепному 

суглобі на стороні протилежній робочій при жуванні. Аналіз функціональної 

діяльності жувальних, мімічних, надпід’язикових м’язів (функція жування, 

членороздільної мови, статична функція). Підвішування нижньої щелепи – 

одна з функцій жувальних м’язів. 

3 

12.  
М'язи, фасції та топографія спини. М'язи, фасції та топографія грудної клітки. 3 

13.  
М'язи верхньої кінцівки. Верхня кінцівка як орган труда. 3 

14.  М'язи нижньої кінцівки. Нижня кінцівка як орган опори та локомоції. 3 

15.  Ембріогенез лиця, порожнин рота, носа. Вади розвитку. 3 

16.  

Клітковинні простори голови (в т.ч. лицевої ділянки, дна ротової порожнини). 

Шляхи розповсюдження гнійно-запальних процесів на голові (в т.ч. на 

обличчі). 

3 

17.  

Розвиток зубів в онтогенезі. Закладка зачатків тимчасових і постійних зубів. 

Диференціровка зубних зачатків. Форма зубів (гомодонтизм, гетеродонтизм). 

Кількість змін зубів в процесі еволюції (поліфіодонтизм, діфіодонтизм, 

монофіодонтизм). Гістогенез тканин зуба. Механізм прорізування тимчасових 

і постійних зубів. Варіанти та аномалії розвитку зубів. Аномалії прорізування 

зубів : раннє (передчасне) прорізування зубів, ретенція зубів. 

3 

18.  

Будова зубів. Коронка зуба, коронкова порожнина. Шийка зуба. Будова кореня 

зуба (верхівка кореня зуба, канал кореня зуба). Анатомічна коронка, клінічна 

коронка. Анатомічний корень, клінічний корень. Поверхні коронки зуба : 

оклюзальна (змикальна, жувальна, стульна); присінкова (щічна, губна); 

язикова, піднебінна; апроксимальна (контактна) мезіальна та дистальна, 

дотикове поле. Екватор (анатомічний, клінічний), талія коронки зуба. 

Належність зуба до правої чи лівої половин зубної дуги (ознака кореня, ознака 

кута коронки, ознака кривизни коронки). Належність зуба до верхньощелепної 

чи нижньощелепної зубної дуги залежить від форми коронки, форми та числа 

коренів. 

3 

19.  

Характеристика кожної групи зубів в цілому : різець, ікло (різальний край, 

крайовий гребінь, пояс, горбок зуба, верхнє ікло має найдовший корінь); 

малий кутній зуб, великий кутній зуб (вістря зуба, верхівка вістря, поперечний 

гребінь, трикутний гребінь, косий гребінь, змикальна щілина, змикальна ямка, 

горбок зуба). Характеристика кожного зуба зокрема. Анатомічні особливості 

будови коронок зубів.  Анатомічні особливості будови коренів і кореневих 

каналів, їх варіації (корінь роздвоєний біля верхівки, корінь має два канали, 

корені зуба мудрості можуть зливатись в один конусоподібний корінь). 

4 

20.  
Зубні формули тимчасових і постійних зубів (повна зубна формула, групова 

зубна формула, буквово-цифрова повна формула зубів, двосимвольна 
3 



(двоїчна) цифрова формула зубів). Вікові, статеві, індивідуальні особливості 

будови зубів. Терміни прорізування тимчасових і постійних зубів. Різниці 

будови коронок, коренів тимчасових зубів від постійних. З 3х-4х років у дітей 

з’являється діастема (проміжок між різцями, різцями та іклами), іноді трема 

(проміжок між іклами та першими молярами). Стертість зубів. 

21.  

Прикус – взаєморозташування зубів верхньої та нижньої зубних дуг при 

максимальному змиканні щелеп (у центральній оклюзії). Верхня зубна дуга 

постійного прикуса - форма напівеліпса, нижня зубна дуга - форма параболи. 

Зубна дуга тимчасового прикуса – форма напівкола. Зуби антагоністи : 

головний, додатковий (побічний). Антимери – однойменні зуби з обох боків 

зубної дуги. Оклюзальна (змикальна) кривина. Ключ зубної системи – 

співвідношення перших верхніх та нижніх молярів. Три типи співвідношення 

верхньощелепної та нижньощелепної альвеолярних дуг у новонароджених і в 

грудному віці до прорізування зубів. Тимчасовий, змінний, постійний прикус 

(occlusiodentis; mordex). Варіанти нормального фізіологічного прикусу : 

ортогнатія (ножицеподібний прикус), фізіологічна прогенія, фізіологічна 

прогнатія, ортогенія (прямий, щипцеподібний прикус), біпрогнатія, 

опістогнатія. Патологічний прикус : патологічна прогнатія (дистальний 

прикус, стегодонтія), патологічна прогенія (мезіальний прикус, опістодонтія); 

перехресний (латеральний) прикус (одно-, двобічний); закритий (глибокий) та 

відкритий прикус (хіатодонтія); косий прикус (дистопія – розташування  зубів 

не на своєму місці в зубній дузі); прикус, що знижується. 

4 

22.  

Оклюзія - змикання верхньої та нижньої зубних дуг при жувальних рухах 

нижньої щелепи : центральна оклюзія (в нормі поняття «прикус» та 

«центральна оклюзія» збігаються); передня оклюзія (під час відкушування їжі 

в нормі контактують різці та ікла); бічна ліва та права оклюзія (під час 

подрібнення та розтирання їжі контактують щічні горбки верхніх та нижніх 

премолярів, молярів робочої сторони; між піднебінними та язиковими 

горбками цих зубів з’являється невелика щілина біля 1 мм; на балансуючий 

стороні зуби-антагоністи не контактують, щілина між ними більша, ніж на 

робочій стороні (біля 2 мм). Задня оклюзія – незначний зсув нижньої щелепи 

назад. 

4 

23.  

Тверді тканини зуба : емаль (побудована з емалевих призм), дентин 

(складається з дентинних канальців, в яких розміщені відростки 

одонтобластів), цемент (безклітинний та клітинний цемент). М’які тканини 

зуба : пульпа зуба (коронкова пульпа, ріг пульпи; коренева пульпа). Емаль 

зовні покрита кутикулой, після прорізування зубів – пеллікулой, яка завжди 

покривається зубним нальотом. 

3 

24.  

Зубо-щелепна система (зуб як орган; ясна; періодонт; окістя зубних альвеол; 

губчаста речовина пластинчатої кісткової тканини альвеолярного відростка 

верхньої та альвеолярної частини нижньої щелеп, міжальвеолярних 

перегодок, міжкореневих перегородок). Поняття про зубо-щелепний сегмент. 

Межою кожного зубо-щелепного сегмента є міжзубний проміжок, 

міжальвеолярна (міжкоміркова) перегородка. Кожний зубо-щелепний сегмент 

має різні співвідношення компактної та губчастої речовини, а також товщину 

і орієнтацію кісткових трабекул губчастої речовини. Ясна : прикріплена 

частина, pars fixa ; вільна частина, pars libera (ясенний край, ясенний 

(міжзубний) сосочок; ясенна борозна). Ясенне волокно (зубоясенне волокно – 

від шийки зуба радіарно в сполучну тканину ясен коронкового, 

горизонтального, апікального направлення; спіральні (полуциркулярні) 

4 



міжзубні волокна; міжзубні міжперегородкові (транссептальні) волокна; 

зубоперіостальні волокна – від шийки зуба до окістя щелепи; циркулярні 

ясенні волокна). 

25.  

Будова періодонта. Намалювати схему періодонта на поздовжньому розрізу 

зуба. Periodontiumprotectionis, прикритий періодонт, - зовнішня відкрита 

частина ясен (parsfixa). Periodontiuminsertionis, прикріплений періодонт, 

прилягає до зуба і складається з parslibera ясен та десмодонта, desmodontium 

(зубо-альвеолярний синдесмоз). Характеристика пародонта. Фіксація зубів. 

З’єднання зубів зі стінкою зубної альвеоли (комірки) : зубо-альвеолярний 

синдесмоз (вклинення) виконує також функцію амортизації; 

зубоальвеолярні (цементоальвеолярні) волокна періодонта - передавання 

жувального навантаження на стінки зубної альвеоли. Міжкореневі волокна 

періодонта (частина міжзубних волокон) зберігають безперервність зубної 

дуги та розподіляють жувальне навантаження у межах зубної дуги. Крім 

того, обмежує мікрорухи зуба : циркулярні волокна періодонта та волокна в 

косому напрямку не допускають обертання зуба; волокна періодонта в 

радіарному напрямку коло верхівки кореня зуба та зубоясенні волокна в 

радіарному напрямку біля шийки зуба (ясенне волокно) перешкоджують 

колиханню зуба – зуб нахиляється в усіх напрямках. Епітеліальне 

прикріплення (зона прикріплення багатошарового плоского епітелія ясен до 

кутикули шийки зуба). Ясенне волокно. 

4 

26.  

Клінічні методи дослідження : рентгенографія, рентгеноскопія, комп'ютерна 

томографія, магнітно-резонансна томографія (МРТ, ЯМР), ультразвукове 

дослідження (ехоостеометрія), ендоскопія, електроміографія та інші (в т.ч. 

рентгенографія лиця, прицільна рентгенографія зубів на інтраоральних та 

екстраоральних знімках, радіовізіографія, панорамна томографія черепа, 

ортопантомограма, телерентгенографія, томографія скронево-

нижньощелепного суглоба). 

3 

 

27.  Розвиток та аномалії органів травної та дихальної систем.  3 

28.  
Розвиток, варіанти та аномалії розвитку органів сечової системи,  чоловічої та 

жіночої статевої систем. 
4 

29.  Промежина. Тазова фасція. Фасції та клітковинні простори промежини. 3 

30.  Розвиток, варіанти та аномалії розвитку ендокринних залоз. 4 

31.  

Розвиток, варіанти та аномалії розвитку серця та  артеріальних судин. Сучасні 

представлення та морфо-функціональні принципи будови судин 

мікроциркуляторного русла. 

4 

32.  Артерії верхньої кінцівки. 3 

33.  Артерії вільної нижньої кінцівки. 3 

34.  Розвиток, варіанти та аномалії розвитку венозних судин. 4 

35.  
Кровообіг плода. Вікові особливості серцево-судинної системи. 

Закономірності розгалуження судин в органах. 
3 

36.  Особливості кровопостачання легень, нирок, серця. 4 



37.  

Аностомози вен лиця з очними венами та випускними венами, сполучених з 

печеристою пазухою. Їх клінічне значення, як шляхів можливого 

розповсюдження інфекції з лицевих ділянок до порожнини черепа (може 

виникнути ускладнення у вигляді менінгіту одонтогенного походження). 

4 

38.  
Розвиток, варіанти та аномалії розвитку органів лімфоїдної системи. Сучасні 

представлення про лімфоїдну (імунну) систему. 
4 

39.  
Лімфатичні судини і ділянкові лімфоїдні (лімфатичні) вузли нижньої кінцівки, 

таза, живота, грудної клітки. 
4 

40.  
Розвиток нервової системи в філо- та онтогенезі. Аномалії розвитку спинного 

та головного мозку. 
4 

41.  
Крижові нерви та куприковий нерв. Крижове сплетення. Куприкове 

сплетення. 
3 

42.  
Провідні шляхи ЦНС : Висхідні (чутливі) проекційні шляхи. Низхідні (рухові) 

проекційні шляхи. 
4 

43.  Оболонки головного мозку. Рентгенанатомія головного мозку. 4 

44.  

Автономна частина периферійної нервової системи. Відмінність 

парасимпатичної частини автономної нервової системи від симпатичної. 

Симпатична частина: симпатичний стовбур. Парасимпатична частина: 

черепна частина (війковий вузол, крило-піднебінний вузол, під’язиковий 

вузол, піднижньощелепний вузол, вушний вузол); тазова частина (тазові вузли 

та тазові нутрощеві нерви). Єдність автономної та соматичної нервової 

системи. Зони Захар’їна-Геда. Анатомічне обґрунтування вибору місця для 

«точічного» масажу. 

4 

45.  Розвиток та аномалії розвитку ока. 4 

46.  
Намалювати схему зорового аналізатора, зіничного та акомодаційного 

рефлексів. 
4 

47.  Розвиток та аномалії розвитку зовнішнього, середнього, внутрішнього вуха. 4 

48.  
Намалювати схему слухового та вестибулярного (стато-кінетичного) 

аналізаторів. 
4 

49.  
Загальний покрив. Шкіра: надшкір’я, дерміс ( власне шкіра). Підшкір’я. 

Волосся. Ніготь. Грудна залоза. 
4 

50.  
Оволодіти умінням читати рентгенограми органів дихальної, сечової, 

жіночої статевої систем, серця, ангіограми, томограми головного мозку. 
4 

51.  
Розвиток, варіанти та аномалії розвитку органів сечової системи,  чоловічої та 

жіночої статевої систем. 
4 
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книга, 2006. 
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еквіваленти) / В.Г. Черкасов [та ін.]; за ред. В.Г. Черкасова. - Вінниця : Нова книга, 2010.-392 с. 
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с. 
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4. Англо-український ілюстрований медичний словник Дорланда : у 2-х т. - Львів : 
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НМУ, 2002. - 116 с. 
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А.А. Хирургическая анатомия головы и шеи. – М.:МЕДпресоинформ, 2006. – 128 с.Морфология 

зубов : учебное пособие/В.Г. Ковешников [и др.]. – Луганск : ООО «Виртуальная реальность», 

2011–192с.          8.  Гайворонский И.В. Анатомия зубов человека : учебное попобие /И.В. 

Гайворонский, Т.Б. Петрова.-СПб: ЭЛБИ-СПб, 2005.–56с.                                                                                                                                       

9.  Гайворонский И.В. Функциональная анатомия органов пищеварительной системы : учебное 

пособие /И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук.- 5-е изд.-СПб: ЭЛБИ-СПб, 2009.–76с.                                              

10. Анатомия человека : учебник для стоматологических факультетов медицинских вузов в 2-х 

т. Т.1. /С.С. Михайлов, А.В.Чукбар, А.Г. Цыбулькин; под ред. Л.Л. Колесникова.-5-е изд. 

перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.-704 с.                                                                                                                              

11. Анатомия человека : учебник для стоматологических факультетов медицинских вузов в 2-х 

т. Т.2. /С.С. Михайлов, А.В.Чукбар, А.Г. Цыбулькин; под ред. Л.Л. Колесникова.-5-е изд. 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.-608 с.                                                                                                                                     

12. Иде Й. Анатомический атлас височно-нижнечелюстного сустава / Й. Иде, К. Наказава; пер. с 

англ. А. Островского.- М., СПб., К., Алматы, Вильнюс : Издательский дом «Азбука», 2004. – 

114с.                            13. Дмитриенко С.В. Морфологические особенности челюстно-лицевой 

области при аномалиях и деформациях и методы их диагностики : учебное пособие / С.В. 

Дмитриенко, А.А Воробьев, А.И. Краюшкин.- СПб: ЭЛБИ-СПб, 2009.-144с. 

Інформаційні ресурси  

1.  Бібліотека Запорізького державного медичного університету на традиційних носіях. 

2.  Бібліотека Запорізького державного медичного університету на електронних носіях. 

3.  Обласна медична бібліотека. 

4.  В соціальних мережах схеми, малюнки, навчальні фільми, слайди з мультимедійної 

презентації лекцій та практичних занять, тестові завдання, база Центра тестування ліцензійного 

іспиту КРОК-1. 

5.  Сайт та facebook-сторінка кафедри анатомії людини. 
 



Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, індивідуальні 

консультації; дистанційне навчання. 

Форма навчання: денна. 

Форми підсумкового контролю: 2 заліки (1–2 семестри) та іспит. 

Засоби діагностики успішності навчання: написання тестових, ситуаційних, 

розрахунково-аналітичних завдань; малювання обов’язкових малюнків та схем; контроль 

практичних навичок (знання анатомічних препаратів, таблиць, муляжів внутрішніх органів 

людини, малюнків та схем в анатомічних атласах, рентгенограм, томограм, ортопантомограм з 

наступним аналізом і оцінюванням статевих, вікових, індивідуальних особливостей будови 

органів людини; аналіз топографо-анатомічних взаємовідносин органів і систем людини; аналіз 

закономірностей пренатального та постнатального розвитку органів людини, варіантів мінливості 

органів, вад розвитку; реферативні доповіді, участь у дискусії, питання для підсумкового 

контролю та іспиту.                                                                                                                                                                                        

            Мова навчання: українська. 

2. Оцінювання: 

Оцінка за дисципліну визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та 

оцінки підсумкового модульного контролю (іспит) (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

навчальної дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні дисципліни, становить 200, 

в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. ІСПИТ складається по завершенню 

вивчення дисципліни. Іспит з дисципліни складається з двох етапів: 80 тестових завдань 

(комп’ютерний тестовий контроль) та перевірка знання практичних навичок та усна відповідь 

на 4 екзаменаційних питання щодо будови анатомічних утворень. Студент на анатомічних 

препаратах демонструє анатомічні утворення, супроводжуючи це усною відповіддю про їхню 

будову, відповідно до екзаменаційного питання. Максимальна кількість балів з іспиту дорівнює 

80 балам, мінімальна – 50. До іспиту допускаються студенти, які відвідали усі передбачені 

навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість 

балів, не меншу за мінімальну.    

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 

фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, 

якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних 

балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). Бали за поточну успішність 

прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною чотирибальною системою 

незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

методичною розробкою для запланованої теми. 

3. Політика курсу: обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 
 


