
 

“ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИТИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ І ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОТЕЗІВ - 2 

Анатомія жувальної та опорно-рухальної систем‖  

Статус модулю – вибірковий модуль спеціальності  

Лектор – доцент Гурія Ірина Миранівна 

Інститут (факультет) – Інженерно-фізичний факультет 

І. Загальні відомості 

Кредитний модуль ―Виготовлення литих стоматологічних і ортопедичних протезів - 1. Анатомія 

жувальної та опорно-рухальної систем‖  з загальним обсягом 1  кредит (36 години) відноситься 

до модулів вибіркових модулів професійно-орієнтованого циклу. 

Вивченню дисципліни передують: протезотехнічне металознавство. 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр 
Разом 

(кред/год) 

Розподіл за видами занять 

(разом годин) 

СРС 

Модульні 

контр. 

роботи 

(кількість) 

Індивід. 

завдання 

Вид 

семест. 

атест. 
лекції практичні/ 

семінарські 

лабор./ 

комп. 

практ. 

9 1 (36) 18  -   18 -  реферат  -  

ІІІ. Мета і завдання дисципліни кредитного модуля 

Кредитний модуль ―Виготовлення литих стоматологічних і ортопедичних протезів - 1. Анатомія 

жувальної та опорно-рухальної систем‖ є одним із модулів дисципліни спеціалізації 

―Виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних протезів-1. Анатомія, біосумісні сплави 

та технологія виготовлення протезів‖  і має безпосередню задачу прищеплювання знань і умінь 

технолога і частково дослідника у області виготовлення литих стоматологічних і ортопедичних 

протезів. 

Метою кредитного модуля є вивчення функцій і структури скелету людини, вивчення анатомо-

фізіологічній будові кісток та м‘язів щелепно-лицьової області та верхніх і нижніх кінцівок 

забезпечення оптимальних умов роботі складних конструкцій в організмі людини. 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП підготовки спеціаліста (магістра) повинне забезпечити 

уміння: користуючись вітчизняною та зарубіжною системами класифікації, фондами науково-

технічної і патентної інформації, Internet за допомогою відомих методів здійснити 

бібліографічний пошук науково-технічних джерел по проблемі, що вивчається (ПФ.Е 1.01 ЗП.О 

1.01.01). 

IV. Зміст дисципліни 

Тема 1. Анатомія опорно-рухальної системи людини.  

Загальні питання анатомії та фізіології процесу руху. Функції та структура скелету. 

Будова та форма кісток. Типи з‘єднання кісток. Шви. Суглоби. Будова і види суглобів. 

Скелет людини. Основні кістки. Кістки черепа. 

Хребтовий стовп. Шийний відділ. Грудний відділ. Поперековий відділ. Крижовий відділ. Куприк. 

Скелет грудної клітини. Скелет верхньої кінцівки. Грудний пояс. Кістки вільної частини верхньої 

кінцівки. 

Скелет нижньої кінцівки. Тазовий пояс. Кістки вільної частини нижньої кінцівки.  

Тема 2. Анатомо-фізіологічна будова м‟язів.  

Анатомо-фізіологічна будова м‘язів. Загальні питання анатомії м‘язової системи людини.  

М‘язи голови та шиї. М‘язи тулуба: спини, грудної клітини, живота. М‘язи верхніх кінцівок. 

М‘язи нижні х кінцівок 

Тема 3. Анатомія та фізіологія ротової порожнини. 

Анатомія та фізіологія ротової порожнини. Анатомія лицевого черепа. Парні кістки: 

верхньощелепна, вилична, носова, сльозова, піднебінна, нижня носова раковина, зуби. Непарні 

кістки: нижньощелепна, леміш, під'язикова, гратчаста. 

М‘язова система щелепно-лицевої області. Жувальні м‘язи. Особливості мімічної мускулатури. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. Перед читанням лекцій з 

дисципліни в кожну академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної 

роботи, план-графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 

Основна література: 

1. А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапіна, Я.І.Федонюк Анатомія людини. У трьох томах. 

Том перший.- Вінниця: Нова книга, 2006.- 368с. 



 

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.  

3. Атлас нормальної анатомії людини: Навч. посібник / М.Р. Сапін, Д.Б. Нікітюк, Е.В. Швецов; 

Пер. з рос.; За ред. В.Г.Черкасова. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 636 с.: Іл.  

Додаткова література  

1. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592с.  

2. Фениш Х. Карманный атлас анатомии человека.- Минск: ―Вышейшая школа‖, 1996.- 464 с. 

3. Чорнокульський С.Т. Анатомія кісток та їх з'єднань (остео-артросиндесмологія) Навчально-

методичний посібник з анатомії людини, Київ, 2005, 160с, 128 іл. 

VI. Мова 
Дисципліна викладається українською мовою і може викладатися російською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання передбачається з метою самостійного вивчення студентами окремих 

питань програми; прищеплювання умінь користування фондами науково-технічної інформації і 

здійснення пошуку науково-технічних джерел по питанням, що вивчаються, а також 

використовуючи обрані джерела технічної інформації зробити їх аналіз і анотацію. 

Метод перевірки засвоєння знань – експрес-опитування та реферат, які передбачені планом-

графіком самостійної роботи. 

VIIІ. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності з Положенням про систему підсумкового 

контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг підраховується після 

кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента. 

Рейтинг по дисципліні (РКМ) розраховується за 100-більною шкалою і формується як сума балів, 

нарахованих студенту за роботу в семестрі при виконанні експрес-опитувань, реферату і 

заохочувальних балів. 

Студенти, які набрали від 40 до 59 балів, оцінка «FX», повинні підвищити рейтинг до 60 балів, 

після чого допускаються до заліку по дисципліні.. Студенти, які мають менше 40 балів, до заліку 

не допускаються і отримують оцінку «F». 

ІХ. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


