
Анотація навчальної дисципліни 

«Додаткові методи діагностики стоматологічних захворювань» 

Освітньо-професійна програма «Стоматологія» 

Спеціальність: 221 Стоматологія 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

 

Мета курсу – професійно-практична підготовка, орієнтована на 
поглиблення теоретичної підготовки та закріплення практичних умінь і 
компетенцій по діагностиці за допомогою додаткових методів діагностики 
стоматологічних захворювань; поглиблення знань з анатомо-гістологічних 
особливостей м’яких і твердих тканин ротової порожнини; знання 
ембріогенензу та основних етапів розвитку зуба; знання про хімічну будову 
твердих тканин зубів; розуміння основ нейростоматології; анатомічні 
особливості будови органів ротової порожнини, їх топографічна анатомія. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання топографічної анатомії зубощелепної ділянки; мати 
знання про топографічну анатомію та функцію органів ротової порожнини; 
володіти навичками читання рентгенографії, КАТЕ, МРТ, 3Д-програми. 

Програмні результати навчання: 
знати: анатомо-гістологічну будову кісткової тканини щелепно-лицевої 

ділянки та структурні динамічні особливості рухів СНЩС; хімічний склад 
цементу зубів; структурні особливості будови цементу, їх клінічне значення; 
поняття пародонту та періодонту; функції, будова, клінічне значення; слинні 
залози; будова, розташування, клінічне значення. 

уміти: розшифрувати одонтопародонтограму; ретельно аналізувати за 
допомогою комп’ютерної програми адаптованої для читання та розгляду, а 
також попередньої діагностики за допомогою КАТЕ, МРТ, 3Д-програм. 

Зміст навчальної дисципліни:  морфологія органів ротової порожнини. 
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 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг 105  годин, у тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 55 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


