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Мета курсу – практично-професійна підготовка орієнтована на 
поглиблення теоретичних знань та практичних умінь з особливостей 
впровадження додаткових методів сучасної діагностичної апаратури. Знання 
основних видів додаткових методів сучасної діагностики та апаратури в 
гнатології.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вивчення особливостей впровадження додаткових методів 
сучасної діагностичної апаратури. Сучасна діагностична апаратура потребує 
вивчення точних наук: математика, фізика, хімія. Разом з тим, без взаємозв’язку 
зі знаннями анатомії, фізіології, гістології, топографічної анатомії неможливе 
використання сучасної діагностичної апаратури. Розташування основних 
функціонально-анатомічних та топографічних ділянок в щелепно-лицевій 
області та обличчя людини за допомогою використання цих знань в діагностиці 
та лікуванні стоматологічних захворювань; володіти навичками читання 
рентгенографії, КАТЕ, МРТ, 3Д-програми. 

Програмні результати навчання:  
знати: особливості впровадження додаткових методів сучасної 

діагностичної апаратури антропометричних, анатомічних, функціональних, 
топографічних, гістологічних, біохімічних особливостей щелепно-лицевої 
області людини; склад та функцію слизової оболонки порожнини рота, її 
фізіологічні види, а також зміни при різноманітних патологіях зубо-щелепної 
області людини; поняття пародонту та періодонту; функції, будова, клінічне 
значення; слинні залози; будова, розташування, клінічне значення. 

уміти: оперативно та своєчасно працювати з новою  медико-технічною 
апаратурою яка  використовується в роботі з пацієнтами, постійно оновлювати 
та вдосконалювати  свої професійні навички володіння  комп'ютерною та 
професійною  технікою, отримувати інформацію з різних джерел в тому числі 
вміти знаходити та  працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних 
мережах; застосовувати можливості сучасних інформаційних технологій для 
вирішення професійних задач. Здатність до визначення тактики ведення 
пацієнтів з різними стоматологічними захворюваннями та хірургічними 
випадками. 



Зміст навчальної дисципліни: сучасна діагностична апаратура потребує 
обов’язкове знання студентами етіологічних факторів розвитку захворювань 
щелепно-лицевої ділянки людини. Особливості патогенезу захворювань органів 
щелепно-лицевого скелету людини. Відділи ротової порожнини. Анатомічні 
особливості будови твердих і м’яких тканин ротової порожнини. Рухи нижньої 
щелепи по відношенню до верхньої, аналіз за допомогою рентгенологічних 
досліджень, КАТЕ, МРТ, ЗД-дослідження. Клінічні особливості будови 
жувальних м’язів, лицевих м’язів, м’язів, що піднімають нижню щелепу та що 
опускають. Загальні поняття про ембріональний розвиток зубо-щелепної 
системи. Визначення анатомічних особливостей нижньої щелепи та верхньої, а 
також м’язово-зв’язуючого апарату зубо-щелепної системи. Поняття пародонту 
та періодонту. Функції, будова, клінічне значення. Слина, ротова рідина: склад, 
властивості, функції. Слинні залози. Будова, розташування, клінічне значення. 
Загальні відомості про будову слизової оболонки ротової порожнини. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять  69 
години самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 

 

 

 


