
 
  



 

  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 5,5/165 

Курс 1 1 

Семестр 1 1 

Кількість змістових модулів з розподілом:  5,5 

Обсяг кредитів 5,5 5,5 

Обсяг годин, в тому числі: 165 165 

Аудиторні 44 22 

Модульний контроль 10 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 111 143 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – формувати у здобувачів вищої освіти базові знання у сфері 

орофаціальної міології, вміння і навички оцінювання функціонального стану 

артикуляційного апарату в команді із фахівцями ортодонтичного профілю та 

визначення міофункціональних порушень артикуляційного апарату для 

створення спільної програми їх подолання засобами ортодонтичного 

лікування та міогімнастичних вправ. 

 

Завдання навчальної дисципліни: 

Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: 

СК-2. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики 

логопедичного впливу і технології корекційно-розвивальної роботи з особами 

з особливими освітніми потребами, зокрема, з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-

розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх 

потреб здобувачів. 

СК-5. Здатність приймати ефективні рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 

діяльності.  

СК-6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, 

приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної 

кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів.  

СКУ-11. Здатність до міждисциплінарного комплексного аналізу 

мозкових механізмів виникнення мовленнєвих і когнітивних дисфункцій у 

дітей і відновлення мовлення та інших психічних функцій у дорослих з метою 



створення нейрологопедичних програм компенсації відповідно до сучасних 

нейропсихологічних, нейрологопедичних, нейролінгвістичних досліджень. 

3. Результати навчання за дисципліною: 

РНУ 15. Розробляти нейрологопедичні програми компенсації та 

відновлення вроджених і набутих мовленнєвих дисфункцій у осіб із різними 

труднощами функціонування організму з урахуванням механізмів їхнього 

виникнення та реалізовувати їх у логопедичній практиці у поєднанні з 

нейротехнологіями у процесі комплексної абілітації/реабілітації дітей та 

дорослих з порушеннями розвитку. 

РНД. Вміти розробляти програми впливу на мовлення в залежності від 

зубо-щелепної аномалії та порушення прикусу у дитини/дорослого та 

послідовність її втілення сумісно з лікарем-ортодонтом або дитячим 

стоматологом. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  

Голова та шия. Ембріологія, анатомія. 

Тема 1. Пренатальний і постнатальний 

розвиток. Ріст структур голови і шиї. 

14 2 2    10 

Тема 2. Анатомія голови. Будова черепа. 

 

14 2 2    10 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4    20 

Змістовий модуль 2. 

Голова та шия. Анатомія, фізіологія. 

Тема 3. Особливості будови лицьового 

скелета в різні вікові періоди. 

14 2  2   10 

Тема 4. Будова м’язів голови і шиї. Групи 

м’язів. Фізіологія скорочень. 

14 2  2   10 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4  4   20 

Змістовий модуль 3.  

Шия. Анатомія та фізіологія. 

Тема 5. Шия: області, м'язи і фасція 

поверхневого шару, характеристика, будова, 

функція, іннервація. 

14 2 2    10 

Тема 6. Шия: області, м'язи і фасція 

глибокого шару, характеристика, будова, 

функція, іннервація. 

14 2 2    10 

Модульний контроль 2  



Разом 30 4 4    20 

Змістовий модуль 4.  

М’язи голови. 

Тема 7. Голова: області, групи м’язів. 

Загальна характеристика, будова, функція, 

іннервація. 

17 2 4    11 

Тема 8. М'язи склепіння черепа та потиличні. 

М’язи, що оточують слуховий отвір, очну 

щілину. Характеристика, будова, функція, 

іннервація. 

14 2  2   10 

Модульний контроль 2  

Разом 33 4 4 2   21 

Змістовий модуль 5.  

М’язи обличчя та ротової порожнини. 

Тема 7. М’язи, що оточують ротову щілину, 

ніздрі, жувальні м’язи. Характеристика, 

будова, функції, іннервація. 

26 2  2   10 

Тема 8. М’язи язика. Розвиток, 

характеристика, будова, функції, іннервація. 

14 2  4   20 

Модульний контроль 2  

Разом 42 4  6   30 

Усього 165 20 12 12   111 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  

Голова та шия. Ембріологія, анатомія. 

Тема 1. Пренатальний і постнатальний 

розвиток. Ріст структур голови і шиї. 

16 2     14 

Тема 2. Анатомія голови. Будова черепа. 

 

16  2    14 

Разом 32 2 2    28 

Змістовий модуль 2. 

Голова та шия. Анатомія, фізіологія. 

Тема 3. Особливості будови лицьового 

скелета в різні вікові періоди. 

16 2     14 

Тема 4. Будова м’язів голови і шиї. Групи 

м’язів. Фізіологія скорочень. 

16   2   14 

Разом 32 2  2   28 

Змістовий модуль 3.  

Шия. Анатомія та фізіологія. 

Тема 5. Шия: області, м'язи і фасція 

поверхневого шару, характеристика, будова, 

функція, іннервація. 

16 2     14 



Тема 6. Шия: області, м'язи і фасція 

глибокого шару, характеристика, будова, 

функція, іннервація. 

16  2    14 

Разом 32 2 2    28 

Змістовий модуль 4.  

М’язи голови. 

Тема 7. Голова: області, групи м’язів. 

Загальна характеристика, будова, функція, 

іннервація. 

18 2 2    14 

Тема 8. М'язи склепіння черепа та потиличні. 

М’язи, що оточують слуховий отвір, очну 

щілину. Характеристика, будова, функція, 

іннервація. 

17   2   15 

Разом 35 2 2 2   29 

Змістовий модуль 5.  

М’язи обличчя та ротової порожнини. 

Тема 9. М’язи, що оточують ротову щілину, 

ніздрі, жувальні м’язи. Характеристика, 

будова, функції, іннервація. 

17 2     15 

Тема 10. М’язи язика. Розвиток, 

характеристика, будова, функції, іннервація. 

17   2   15 

Разом 34 2  2   30 

Усього 165 10 6 6   143 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І.  

Голова та шия. Ембріологія, анатомія. 

Тема 1. Пренатальний і постнатальний розвиток. Ріст структур 

голови і шиї. 

Ембріогенез голови та шиї. Строки закладки органів голови та шиї, вади 

розвитку. Схема постнатального розвитку. 

Ключові слова: жаберні дуги, відростки, типи росту, ектодерма, 

ентодерма, мезодерма, порушення розвитку.  

Рекомендована основна література [1, 4] 

Рекомендована додаткова література [1, 4] 

 

Тема2. Анатомія голови. Будова черепа. 

Кістки черепа. Типи, будова, з’єднання. Відділи черепа. Будова 

мозкового та лицьового відділів. 

Ключові слова: кістки, шви, скронево-нижньощелепний суглоб, 

компактна пластинка, губчаста речовина, відростки, щелепи, синуси. 

Рекомендована основна література[2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 4] 

 

Змістовий модуль ІІ.  

Голова та шия. Анатомія, фізіологія. 

Тема 3. Особливості будови лицьового скелета в різні вікові періоди. 



Основні відмінності у будові лицьового скелету у дітей у різному віці та 

причини й механізми розвитку таких змін. 

Ключові слова: кістки, шви, скронево-нижньощелепний суглоб, 

компактна пластинка, губчаста речовина, відростки, щелепи, синуси. 

Рекомендована основна література [2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 3, 5] 

 

Тема  4. Будова м’язів голови і шиї. Групи м’язів. Фізіологія 

скорочень. 

Поперечно-смугасті та гладкі м’язи. Актино-міозиновий комплекс. 

Механізм скорочення. Рефлекс. Ізотонічні та ізометричні скорочення. 

Поверхневі і глибокі м’язи. 

Ключові слова: м’яз, скорочення, рефлекс. 

Рекомендована основна література[2, 3, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 4] 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Шия. Анатомія та фізіологія. 

Тема 5. Шия: ділянки, м'язи і фасція поверхневого шару, 

характеристика, будова, функція, іннервація. 

Огляд та характеристика поверхневого шару м’язів шиї. Місця 

прикріплення м’язів, напрямок скорочень, механізми іннервації та прояви 

пошкоджень. 

Ключові слова: шия, м’яз, точки прикріплення, нерв, функція. 

Рекомендована основна література [1, 3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 3] 

 

 Тема 6. Шия: області, м'язи і фасція глибокого шару, 

характеристика, будова, функція, іннервація. 

Огляд та характеристика глибокого шару м’язів шиї. Місця 

прикріплення м’язів, напрямок скорочень, механізми іннервації та прояви 

пошкоджень. 

Ключові слова: шия, м’яз, точки прикріплення, нерв, функція. 

Рекомендована основна література[1, 3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 3] 

 

Змістовий модуль ІV.  

М’язи голови. 
 Тема 7. Голова: області, групи м’язів. Загальна характеристика, 

будова, функція, іннервація. 

Огляд та характеристика м’язів голови. Місця прикріплення м’язів, 

напрямок скорочень, механізми іннервації та прояви пошкоджень. 

Ключові слова: голова, м’яз, точки прикріплення, нерв, функція. 

Рекомендована основна література[2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 3, 5] 



 

 Тема 8. М’язи склепіння черепа та потиличні. М’язи, що  оточують 

слуховий отвір, очну щілину. Характеристика, будова, функція, 

іннервація. 

Огляд та характеристика м’язів склепіння черепа та потиличних. Місця 

прикріплення м’язів, напрямок скорочень, механізми іннервації та прояви 

пошкоджень. 

Ключові слова: склепіння черепа, потилиця, м’яз, точки прикріплення, 

нерв, функція. 

Рекомендована основна література[2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 3, 5] 

 

Змістовий модуль V.  

М’язи обличчя та ротової порожнини 

 Тема 9. М’язи, що оточують ротову щілину, ніздрі, жувальні м’язи. 

Характеристика, будова, функції, іннервація. 

Огляд та характеристика м’язів лицьового відділу. Місця прикріплення 

м’язів, напрямок скорочень, механізми іннервації та прояви пошкоджень. 

Ключові слова: обличчя, м’яз, точки прикріплення, нерв, функція, 

змикання губ, жування, вимова. 

Рекомендована основна література [2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 4, 5] 

 

 Тема 10. М’язи язика. Розвиток, характеристика, будова, функції, 

іннервація. 

Ембріогенез язика. Порушення розвитку. Точки прикріплення, напрямок 

скорочень, механізми іннервації та прояви пошкоджень. 

Ключові слова: язик, жаберні дуги, м’яз, точки прикріплення, нерв, 

функція, змикання губ, жування, вимова, ковтання, формування харчової 

грудки. 

Рекомендована основна література [2, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 2, 4, 5] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів дисципліни 

«Орофаціальна міологія: теорія і практика» 

 

Денна форма навчання 

 

Заочна форма навчання 

М а к с и м а л ь н а к - с т ь
 

б а л і в
 з а о д и н и ц ю
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 
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Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 



 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль І.  

Голова та шия. Ембріологія, анатомія. 

 

Тема 1. Пренатальний і постнатальний розвиток. Ріст структур голови і 

шиї (10 год). 

Завдання:  

Намалювати схему розвитку структур голови та шиї залежно на кожній 

стадії розвитку (від закладки до сформованого стану). 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування 

семінарських занять 

1 2 2 - - 2 2 2 2 - - 

Відвідування 

практичних занять 

1 - - 2 2 - - 1 1 3 3 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 2 20 - - 2 20 2 20 - - 

Робота на 

практичному занятті 

10 - - 2 20 - - 1 10 3 30 

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 3 15 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - 59 - 59 - 59 - 70  75 

Максимальна кількість балів: 322 

Розрахунок коефіцієнта: k=322:100=3,22 

Вид діяльності 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування 

семінарських занять 

1 1 1 - - 1 1 1 1 - - 

Відвідування 

практичних занять 

1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 1 10 - - 1 10 1 10 - - 

Робота на 

практичному занятті 

10 - - 1 10 - - 1 10 1 10 

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 3 15 

Разом - 22 - 22 - 22 - 33  27 

Максимальна кількість балів: 126 

Розрахунок коефіцієнта: k=126:100=1,26 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452


Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана  до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 2.Анатомія голови. Будова черепа (10 год). 

Завдання:  

Підписати кістки черепа на малюнках. 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана  до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Змістовий модуль ІІ.  

Голова та шия. Анатомія, фізіологія. 

 

Тема 3. Особливості будови лицьового скелета в різні вікові періоди (10 

год). 

Завдання: 



Намалювати схему розвитку структур лицевого скелету у різні вікові 

періоди. 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана  до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 4. Будова м’язів голови і шиї. Групи м’язів. Фізіологія скорочень (10 

год). 

Завдання:  

Намалювати та підписати малюнок схему м’язів голови та шиї. 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

Демонструє 

практичні навички 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 



навички відповідно до 

завдання. 

 

навички відповідно до 

завдання. 

 

відповідно до 

завдання. 

 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана  до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Шия. Анатомія та фізіологія. 

Тема 5. Шия: області, м'язи і фасція поверхневого шару, характеристика, 

будова, функція, іннервація (10 год). 

Завдання:  

Намалювати та підписати малюнок схему м’язів і фасцій поверхневого 

шару, точки прикріплення, іннервацію. 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

розкрито демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана  до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

Тема 6. Шия: області, м'язи і фасція глибокого шару, характеристика, 

будова, функція, іннервація (10 год). 

Завдання:  

Намалювати та підписати малюнок схему м’язів і фасцій глибокого 

шару, точки прикріплення, іннервацію. 



Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Змістовий модуль ІV.  

М’язи голови. 
 

Тема 7. Голова: ділянки, групи м’язів. Загальна характеристика, будова, 

функція, іннервація (11 год). 

Завдання:  

Намалювати та підписати малюнок схему м’язів і фасцій голови, точки 

прикріплення, іннервацію. 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 



Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана  до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

 Тема 8. М’язи склепіння черепа та потиличні. М’язи, що оточують 

слуховий отвір, очну щілину. Характеристика, будова, функція, іннервація (10 

год). 

Завдання:  

Намалювати та підписати малюнок схему м’язів склепіння черепа та 

потиличних, точки прикріплення, іннервацію. 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана  до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Змістовий модуль V.  

М’язи обличчя та ротової порожнини 
 



Тема 7. М’язи, що оточують ротову щілину, ніздрі, жувальні м’язи. 

Характеристика, будова, функції, іннервація (10 год). 

Завдання:  

Намалювати та підписати малюнок схему м’язів, що оточують ротову 

щілину, ніздрі, жувальні м’язи, точки прикріплення, іннервацію. 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана  до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

 Тема 8.1.М’язи язика. Розвиток, характеристика, будова, функції, 

іннервація (10 год). 

Завдання:  

Намалювати та підписати малюнок схему м’язів язика, точки 

прикріплення, іннервацію. 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 



на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

та таблиці не 

представлені. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана  до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 8.2.М’язи язика. Розвиток, характеристика, будова, функції, 

іннервація (10 год). 

Завдання:  

Намалювати та підписати малюнок схему м’язів язика, точки 

прикріплення, іннервацію. 

Форма подання: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Дедлайн Самостійна робота 

здана вчасно або 

раніше зазначеного 

терміну. 

Самостійна робота здана 

вчасно або затримана до 

12 год.  

Самостійна робота 

здана пізніше, ніж 

12-24 години від 

зазначеного 

терміну. 

Робота здана пізніше, 

ніж 24 години від 

зазначеного терміну без 

поважних причин. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульна контрольна робота проводиться у вигляді виконання 

контрольного малюнку/схеми визначеної в роботі ділянки.  



Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Більшість структурних 

елементів чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Структурні 

елементи описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 10 9-7 6-2 1 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

на малюнку/ схемі. 

Дані маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у малюнках/ 

схемах. Дані маркуються 

та мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не відображаються 

АБО є неточними. 

Бали 5 4-3 2 1 

Практичні 

навички 

Творчо та креативно 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

В повному обсязі 

демонструє практичні 

навички відповідно до 

завдання. 

Демонструє 

практичні навички 

відповідно до 

завдання. 

Не демонструє 

практичні навички 

відповідно до завдання. 

 

Бали 10 9-7 6-2 1 

Всього 25 балів 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 

6.6. Шкала відповідності оцінок: 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у межах 

обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) у 

межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) зі значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 



 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Орофаціальна міологія: теорія і практика» 
Денна форма: Разом: 165 год., з них 20 год. – лекції, 12 год. – практичні заняття, 12 год. – семінарські заняття; самостійна робота – 111 год.,  

модульний контроль – 10 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва модуля Голова та шия. Ембріологія, анатомія. 
(59 балів) 

Голова та шия. Анатомія, фізіологія. 
(59 балів) 

Шия. Анатомія та фізіологія. 
(59 балів) 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 

Теми лекцій Пренатальний і 

постнатальний 

розвиток. Ріст 

структур голови і 

шиї. 

Анатомія голови. 

Будова черепа. 

 

Особливості будови 

лицьового скелета в 

різні вікові періоди. 

 

Будова м’язів 

голови і шиї. Групи 

м’язів. Фізіологія 

скорочень. 

 

Шия: області, м'язи 

і фасція 

поверхневого шару, 

характеристика, 

будова, функція, 

іннервація. 

 

Шия: області, м'язи 

і фасція глибокого 

шару, 

характеристика, 

будова, функція, 

іннервація. 

Практичні 

заняття 

  1 (11 балів) 2 (11 балів)   

Теми  

практичних  

занять 

  Анатомія голови. Кістки черепа. Місця 

прикріплення м’язів. Функції м’язів і 

руху. 

  

Семінарські 

заняття 

1 (11 балів) 2 (11 балів)   3 (11 балів) 4 (11 балів) 

Теми  

семінарських 

занять 

Будова черепа. Мозковий і лицьовий 

відділи. 

  М’язи шиї. Рішення ситуаційних завдань. 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота №1  

(25 балів) 

Модульна контрольна робота №2 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота №3 

(25 балів) 

 



Модулі Змістовий модуль 4 

Змістовий модуль 4 

Змістовий модуль 5 

Назва модуля М’язи голови. 
(70 балів) 

 

М’язи обличчя та ротової порожнини. 
(75 балів) 

Лекції 7 (1 бал) 8 (1 бал) 9 (1 бал) 10 (1 бал) 

Теми лекцій Голова: області, групи м’язів. 

Загальна характеристика, 

будова, функція, іннервація. 

 

М’язи склепіння черепа та 

потиличні. М’язи, що  

оточують слуховий отвір, очну 

щілину. Характеристика, 

будова, функція, іннервація. 

М’язи, що оточують ротову 

щілину, ніздрі, жувальні м’язи. 

Характеристика, будова, 

функції, іннервація. 

 

М’язи язика. Розвиток, 

характеристика, будова, 

функції, іннервація. 

 

Практичні 

заняття 

 3 (11 балів) 4 (11 балів) 5 (11 балів) 6 (11 балів) 

Теми  

практичних  

занять 

 Будова м’яза. Особливості 

будови, розвитку, 

функціонування різних груп 

м’язів. 

 

М’язи шиї. 

Характеристика, 

функції. Рухи голови 

і шиї. 

 

М’язи голови. 

Характеристика, 

функції. Рухи голови 

і шиї. 

 

М’язи голови. Язик. 

Характеристика, 

функції. Рухи язика. 

 

Семінарські 

заняття 

5-6 (11+11=22 бали)     

Теми  

семінарських 

занять 

М'язи голови. Рішення 

ситуаційних завдань. 

 

    

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота № 4 

(25 балів) 

 

Модульна контрольна робота № 5 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
ЗАЛІК 

Максимальна кількість балів: 322 

Розрахунок коефіцієнта: k=322:100=3,22 

 

  



Заочна форма: Разом: 165 год., з них 10 год. – лекції, 6 год. – практичні заняття, 6 год. – семінарські заняття; самостійна робота – 143 год.,  
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва модуля Голова та шия. Ембріологія, анатомія. 

 (22 бали) 
Голова та шия. Анатомія, фізіологія. 

(22 бали) 
Шия. Анатомія та фізіологія. 

(22 бали) 

Лекції 1 (1 бал) 2  3 (1 бал) 4  5 (1 бал) 6 

Теми лекцій Пренатальний і 

постнатальний 

розвиток. Ріст 

структур голови і шиї. 

 Особливості будови 

лицьового скелета в 

різні вікові періоди. 

 

 Шия: області, м'язи і 

фасція поверхневого 

шару, 

характеристика, 

будова, функція, 

іннервація. 

 

 

Практичні 

заняття 

   2 (11 балів)   

Теми  

практичних  

занять 

   Будова м’язів голови і 

шиї. Групи м’язів. 

Фізіологія скорочень. 

  

Семінарські 

заняття 

 11 балів    11 балів 

Теми  

семінарських 

занять 

 Анатомія голови. 

Будова черепа. 

   Шия: області, м'язи і 

фасція глибокого шару, 

характеристика, будова, 

функція, іннервація. 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

 

  



 
Модулі Змістовий модуль 4 

Змістовий модуль 4 

Змістовий модуль 5 

Назва модуля М’язи голови. 
(33 бали) 

 

М’язи обличчя та ротової порожнини. 
(27 балів) 

Лекції 7 (1 бал) 8 9 (1 бал) 10 

Теми лекцій Голова: області, групи м’язів. 

Загальна характеристика, будова, 

функція, іннервація. 

 

 М’язи, що оточують ротову 

щілину, ніздрі, жувальні м’язи. 

Характеристика, будова, функції, 

іннервація. 

 

Практичні 

заняття 

 11 балів  6 (11 балів) 

Теми  

практичних  

занять 

 М'язи склепіння черепа та 

потиличні. М’язи, що  оточують 

слуховий отвір, очну щілину. 

Характеристика, будова, функція, 

іннервація. 

 М’язи голови. Язик. 

Характеристика, функції. Рухи 

язика. 

 

Семінарські 

заняття 

11 балів    

Теми  

семінарських 

занять 

Голова: області, групи м’язів. 

Загальна характеристика, будова, 

функція, іннервація. 

   

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Підсумковий 

контроль 
ЗАЛІК 

Максимальна кількість балів: 126 

Розрахунок коефіцієнта: k=126:100=1,26 
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8. Рекомендовані джерела 

 

Основна (базова): 

1. Гістологія, цитологія, ембріологія: підручник / За ред. О.Д. Луцика, 

Ю.Б. Чайковського. Вінниця «Нова книга», 2018. 591 с. 

2. Головко Н.В. Ортодонтія. Розвиток прикусу, діагностика 

зубощелепних аномалій, ортодонтичний діагноз. Полтава: УМСА, 

2003. 170 с. 

3. Дрогомирецька М.С. Морфофункціональна оцінка опорно-рухового 

апарату у дітей із міофункціональними порушеннями зубо-щелепної 

системи. Вісник стоматології. 2016. №3. С. 50-55. 

4. Ортодонтія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних 

закладів. Вінниця: Нова Книга. 2007. 312 с. 

5. Топографічна анатомія голови та шиї : навчально-методичний посібник 

для самостійної підготовки студентів вищих навчальних медичних 

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 1-3 курсів спеціальності: 221 

«Стоматологія», 222 «Медицина» / М. А. Волошин, А. О. Світлицький, 

М. С. Щербаков та ін.. Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. 98с. 

 

 

Додаткова: 

1. Атлас анатомии человека: учеб.пособие. 2-е изд., стереотипное. В 4 

томах. Т.1. М.: Медицина, 1996. 344 с.: ил. 

2. Півторак В.І. Посібник для студентів стоматологічного факультету з 

топографічної анатомії та оперативної хірургії. Розділи: голова, шия / 

В.І. Півторак, А.В. Дусик, О.Г. Костюк. Вінниця: Тезис, 2011. 144 с. 

3. Савичук Н.О. Принципи надання стоматологічної допомоги дітям з 

вродженими вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки на етапах 

лікування та реабілітації. Вісник проблем біології і медицини. 2015. №2 

(2). С. 206-211. 

4. Шепітько В.І., Пелипенко Л.Б., Лисаченко О.Д. Морфогенез і 

структурна організація тканин організму людини: навчальний посібник. 

Полтава, 2014. 1026 с.  

5. Ardykutse V.P., Lykhota К.М. Еfficacy of capnometry in patients with 

respiratory dysfunction. Art of Medicine (2021): 6-10. 

 

 

Додаткові ресурси (за наявності) 

1. https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/p2eD2Ae38cVEPGTR

vtp8EXLAVEeLAo8XHg9Oh4lo.pdf 

2. https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/xfwJYlQMz9uuJU9yb

xvYQtuVvGQcFoeuEKMEZuD6.pdf 

3. https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/Frs9fNTgs5WqlfivLQ

Zy0m9G0OXqGW1H0aZta4EL.pdf 

https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/p2eD2Ae38cVEPGTRvtp8EXLAVEeLAo8XHg9Oh4lo.pdf
https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/p2eD2Ae38cVEPGTRvtp8EXLAVEeLAo8XHg9Oh4lo.pdf
https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/xfwJYlQMz9uuJU9ybxvYQtuVvGQcFoeuEKMEZuD6.pdf
https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/xfwJYlQMz9uuJU9ybxvYQtuVvGQcFoeuEKMEZuD6.pdf
https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/Frs9fNTgs5WqlfivLQZy0m9G0OXqGW1H0aZta4EL.pdf
https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/Frs9fNTgs5WqlfivLQZy0m9G0OXqGW1H0aZta4EL.pdf
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4. https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/GVOjzvUGquI0t7n1t

TdxrcniKqC5KWJeSukcuxOn.pdf 

5. https://klanatomy.umsa.edu.ua/common/materiali-dlya-distanciynogo-

navchannya 

6. https://histology.umsa.edu.ua/storage/resources_distant/docs/B1lONGJODu

R4flPAt58EH107bDUKlFO2P3m7dGZp.pdf 

 

 

 

 

 

 

  

https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/GVOjzvUGquI0t7n1tTdxrcniKqC5KWJeSukcuxOn.pdf
https://klanatomy.umsa.edu.ua/storage/common/docs/GVOjzvUGquI0t7n1tTdxrcniKqC5KWJeSukcuxOn.pdf
https://klanatomy.umsa.edu.ua/common/materiali-dlya-distanciynogo-navchannya
https://klanatomy.umsa.edu.ua/common/materiali-dlya-distanciynogo-navchannya
https://histology.umsa.edu.ua/storage/resources_distant/docs/B1lONGJODuR4flPAt58EH107bDUKlFO2P3m7dGZp.pdf
https://histology.umsa.edu.ua/storage/resources_distant/docs/B1lONGJODuR4flPAt58EH107bDUKlFO2P3m7dGZp.pdf
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ДОДАТКИ 
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Зміст семінарських та практичних занять 

 

Змістовий модуль І. 

Голова та шия. Ембріологія, анатомія. 

 

Семінарське заняття 1-2. Будова черепа. Мозковий і лицьовий відділи. 

План семінарського заняття 

І. Теоретична частина 
1. Кістки черепа.  

2. Типи, будова, з’єднання.  

3. Відділи черепа.  

4. Будова мозкового та лицьового відділів. 

ІІ. Практична частина 

У процесі підготовки і участі передбачено: 

 вивчити анатомію будови черепа, мозкових та лицьових відділів; 

 проаналізувати та підписати малюнки/схеми окреслених відділів; 

 бути готовими демонструвати знання щодо розташування означених 

ділянок. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді малюнку/схеми. 

Критерії оцінювання роботи на семінарському занятті:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Змістовність Опис малюнку/схеми 

дає чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

вирішення 

поставлених завдань 

Опис малюнку/схеми 

дає чітке розуміння 

позиції студента щодо 

вирішення поставлених 

завдань. 

Опис малюнку/схеми 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента. 

 

Виклад позиції 

студента відсутній. 

 

Бали 3 2 1 0 

Опис 

схеми/таблиц

і  

 

Усі дані чітко описані 

з усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі дані чітко описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість даних чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Дані не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 3 1 1 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Бали 2 1,5 1 0 

Фахова 

термінологія 

та 

позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, що 

було зроблено. 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

Бали 2 1,5 1 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 
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розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Бали 10  балів 9-6  балів 5-1 балів 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1+1=2 бали 

Всього  20 балів 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Голова та шия. Анатомія, фізіологія. 

Практичне заняття 1-2. Анатомія голови. Кістки черепа. Місця 

прикріплення м’язів. Функції м’язів і руху. 

У процесі підготовки й участі передбачено виконання самостійної 

роботи №3-4 для формування умінь демонструвати набуті знання про 

анатомію голови, розташування кісток черепа, місця прикріплення м’язів та їх 

функцій. Обґрунтування анатомії голови на основі намальованих 

малюнків/схем. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді підписаних 

малюнків та схем, які є основою для обґрунтованої відповіді. 

Критерії оцінювання роботи на практичному занятті:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Змістовність Опис малюнку/схеми 

дає чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

вирішення 

поставлених завдань 

Опис малюнку/схеми 

дає чітке розуміння 

позиції студента щодо 

вирішення поставлених 

завдань. 

Опис малюнку/схеми 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента. 

 

Виклад позиції 

студента відсутній. 

 

Бали 3 2 1 0 

Опис 

схеми/таблиц

і  

 

Усі дані чітко описані 

з усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі дані чітко описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість даних чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Дані не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 3 1 1 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Бали 2 1,5 1 0 

Фахова 

термінологія 

та 

позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, що 

було зроблено. 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

Бали 2 1,5 1 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
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Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 10  балів 9-6  балів 5-1 балів 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1+1=2 бали 

Всього  20 балів 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Шия. Анатомія та фізіологія. 

Семінарське заняття 3-4. М’язи шиї. Рішення ситуаційних завдань. 

І. Теоретична частина 
1. Огляд та характеристика поверхневого шару м’язів шиї.  

2. Місця прикріплення м’язів, напрямок скорочень, механізми іннервації та 

прояви пошкоджень. 

3. Огляд та характеристика глибокого шару м’язів шиї.  

4. Місця прикріплення м’язів, напрямок скорочень, механізми іннервації та 

прояви пошкоджень. 

ІІ. Практична частина 

У процесі підготовки і участі передбачено: 

 вивчити анатомію м’язів шиї; 

 проаналізувати та підписати малюнки/схеми окреслених відділів; 

 бути готовими до рішення ситуаційних завдань щодо огляду та 

характеристики м’язів шиї. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді малюнку/схеми, 

що дозволять здійснювати вирішення ситуаційних завдань. 

Критерії оцінювання роботи на семінарському занятті:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Змістовність Опис малюнку/схеми 

дає чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

вирішення 

поставлених завдань 

Опис малюнку/схеми 

дає чітке розуміння 

позиції студента щодо 

вирішення поставлених 

завдань. 

Опис малюнку/схеми 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента. 

 

Виклад позиції 

студента відсутній. 

 

Бали 3 2 1 0 

Опис 

схеми/таблиц

і  

 

Усі дані чітко описані 

з усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі дані чітко описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість даних чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Дані не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 3 1 1 0 
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Екпертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Бали 2 1,5 1 0 

Фахова 

термінологія 

та 

позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, що 

було зроблено. 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

Бали 2 1,5 1 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 10  балів 9-6  балів 5-1 балів 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1+1=2 бали 

Всього  20 балів 

 

Змістовий модуль ІV. 

М’язи голови. 

 

Семінарське заняття 5-6. М'язи голови. Рішення ситуаційних 

завдань. 

І. Теоретична частина 
1. Огляд та характеристика м’язів голови.  

2. Місця прикріплення м’язів, напрямок скорочень, механізми іннервації та 

прояви пошкоджень. 

3. Огляд та характеристика м’язів склепіння черепа та потиличних.  

4. Місця прикріплення м’язів, напрямок скорочень, механізми іннервації та 

прояви пошкоджень. 

ІІ. Практична частина 

У процесі підготовки і участі передбачено: 

 вивчити анатомію м’язів голови; 

 проаналізувати та підписати малюнки/схеми окреслених відділів; 

 бути готовими до рішення ситуаційних завдань щодо огляду та 

характеристики м’язів голови. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді малюнку/схеми, 

що дозволять здійснювати вирішення ситуаційних завдань. 

Критерії оцінювання роботи на семінарському занятті:  
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Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Змістовність Опис малюнку/схеми 

дає чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

вирішення 

поставлених завдань 

Опис малюнку/схеми 

дає чітке розуміння 

позиції студента щодо 

вирішення поставлених 

завдань. 

Опис малюнку/схеми 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента. 

 

Виклад позиції 

студента відсутній. 

 

Бали 3 2 1 0 

Опис 

схеми/таблиц

і  

 

Усі дані чітко описані 

з усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі дані чітко описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість даних чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Дані не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 3 1 1 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Бали 2 1,5 1 0 

Фахова 

термінологія 

та 

позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, що 

було зроблено. 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

Бали 2 1,5 1 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 10  балів 9-6  балів 5-1 балів 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1+1=2 бали 

Всього  20 балів 

 

Практичне заняття 3. Будова м’яза. Особливості будови, розвитку, 

функціонування різних груп м’язів. 

У процесі підготовки і участі передбачено виконання самостійної роботи 

№8 для формування умінь демонструвати набуті знання про особливості 

будови м’язів, їх розвиток та функціонування різних груп м’язів. 

Обґрунтування особливостей будови, розвитку і функціонування груп м’язів 

на основі намальованих малюнків/схем. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді підписаних 

малюнків та схем, які є основою для обґрунтованої відповіді. 

Критерії оцінювання роботи на практичному занятті:  
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Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Змістовність Опис малюнку/схеми 

дає чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

вирішення 

поставлених завдань 

Опис малюнку/схеми 

дає чітке розуміння 

позиції студента щодо 

вирішення поставлених 

завдань. 

Опис малюнку/схеми 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента. 

 

Виклад позиції 

студента відсутній. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Опис 

схеми/таблиц

і  

 

Усі дані чітко описані 

з усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі дані чітко описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість даних чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Дані не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Фахова 

термінологія 

та 

позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, що 

було зроблено. 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Змістовий модуль V. 

М’язи обличчя та ротової порожнини 

 

Практичне заняття 4. М’язи шиї. Характеристика, функції. Рухи 

голови і шиї. 

У процесі підготовки і участі передбачено виконання самостійної роботи 

№9 для формування умінь демонструвати набуті знання про м’язи шиї, їхню 

характеристику і функції, зокрема, забезпечення рухів голови і шиї. 

Обґрунтування характеристики і функцій м’язів шиї на основі намальованих 

малюнків/схем. 
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Форма подання результату: результати подаються у вигляді підписаних 

малюнків та схем, які є основою для обґрунтованої відповіді. 

Критерії оцінювання роботи на практичному занятті:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Змістовність Опис малюнку/схеми 

дає чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

вирішення 

поставлених завдань 

Опис малюнку/схеми 

дає чітке розуміння 

позиції студента щодо 

вирішення поставлених 

завдань. 

Опис малюнку/схеми 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента. 

 

Виклад позиції 

студента відсутній. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Опис 

схеми/таблиц

і  

 

Усі дані чітко описані 

з усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі дані чітко описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість даних чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Дані не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Фахова 

термінологія 

та 

позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, що 

було зроблено. 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 5. М’язи голови. Характеристика, функції. Рухи 

голови і шиї. 

У процесі підготовки і участі передбачено виконання самостійної роботи 

№10 для формування умінь демонструвати набуті знання про м’язи голови, 

їхню характеристику і функції, зокрема, забезпечення рухів голови і шиї. 

Обґрунтування характеристики і функцій м’язів голови на основі 

намальованих малюнків/схем. 
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Форма подання результату: результати подаються у вигляді підписаних 

малюнків та схем, які є основою для обґрунтованої відповіді. 

Критерії оцінювання роботи на практичному занятті:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Змістовність Опис малюнку/схеми 

дає чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

вирішення 

поставлених завдань 

Опис малюнку/схеми 

дає чітке розуміння 

позиції студента щодо 

вирішення поставлених 

завдань. 

Опис малюнку/схеми 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента. 

 

Виклад позиції 

студента відсутній. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Опис 

схеми/таблиц

і  

 

Усі дані чітко описані 

з усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі дані чітко описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість даних чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Дані не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Фахова 

термінологія 

та 

позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, що 

було зроблено. 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне заняття 6. М’язи голови. Язик. Характеристика, функції. 

Рухи язика. 

У процесі підготовки і участі передбачено виконання самостійної роботи 

№11 для формування умінь демонструвати набуті знання про язик, його 

характеристику і функції, іннервацію. Обґрунтування характеристики і 

функцій рухів язика на основі намальованих малюнків/схем. 
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Форма подання результату: результати подаються у вигляді підписаних 

малюнків та схем, які є основою для обґрунтованої відповіді. 

Критерії оцінювання роботи на практичному занятті:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Змістовність Опис малюнку/схеми 

дає чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента щодо 

вирішення 

поставлених завдань 

Опис малюнку/схеми 

дає чітке розуміння 

позиції студента щодо 

вирішення поставлених 

завдань. 

Опис малюнку/схеми 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента. 

 

Виклад позиції 

студента відсутній. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Опис 

схеми/таблиц

і  

 

Усі дані чітко описані 

з усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі дані чітко описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість даних чітко 

описані з 

відповідними 

деталями.м 

Дані не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє достатнє 

розуміння теми. 

Демонструє хороше 

розуміння теми. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

теми. 

Недостатньо розуміє 

тему. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Фахова 

термінологія 

та 

позначення 

 

Студент/ка завжди 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяють легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка зазвичай 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, що 

дозволяє досить легко 

зрозуміти, що було 

зроблено. 

Студент/ка 

використовує 

правильну 

термінологію та 

позначення, але іноді 

складно зрозуміти, що 

було зроблено. 

Студент/ка 

використовує замало 

термінології та 

позначень або часто 

недоречно їх 

використовує. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 


