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 . . .  ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія" 
Кафедра впроваджує а -навчальний процес ночі, форми навчання з клінічними елементами. Топографічна, 

анатомія ділянок голоЧи та шиї розглядається з .позицій ■ клінічного мислення, що 'значно підвищує якість 
лндгонювки студентів вуліавах кредитно-модульної.системи.
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Зміни в навчальному процесі; на стоматологічному факультеті, пов’язані- з уведенням кредитно- 
кїодульної системи навчання,' слугували основою для переробки всієї навчально-методичної- 
документації та визначення Нових підходів до навчального процесу. Згідно з новими навчальними про
грамами значно зменшилася кількість годин як лекційного курсу (10 год.), такї практичних занять (ЗО: 
год.). О '/-. ■■

Студенти стоматологічного факультету вивчають оперативну хірургію і топографічну анатомію ли
ше в осінньому семестрі 2 курсу. Навчальні програми охоплюють тільки топографічну анатомію 
ділянок голови та шиї й оперативних втручань на цих ділянках. Нові програми значно ускладнюють 
викладачам викладення навчального матеріалу, оскільки втрачається зв'язок Навчального процесу з 
поняттям „організм як єдине ціле”. Ділянки голови та шиї мають тісний зв'язок із прилеглими ділянками 
(грудною і черевною порожнинами), і поширення гнійної інфекції на ці ділянки має місце в клінічній 
практиці. Оскільки студенти не вивчають топографо-анатомічні особливості грудної стінки і грудної по
рожнини. їм не.завжди зрозуміло поширення хірургічної.інфекції на ці ділянки. . 
й.;На-кафедрі надається велике значення лекційному курсу.

.Для того, щоб певною мірою надати лекційному курсу .клінічний напрям, ми використовуємо низку 
нововведень: демонстрацію топографо-анатомічних особливостей певних ділянок на студентах. Про
тягом усього читання, лекційного курсу готуємо студентів-добровольців, на яких: можна продемонстру
вати топографо-анатомічні особливості певних ділянок., В.М.Шевкуненко, і його, школа широко вводили 
в топографо-айатомїчну практику вчення про індивідуальну; мінливість топографії органів і систем 
організму людини [1, 2, 3, 6].

. На лекціях викладачі демонструють на студентах приклади доліхоморфної, боахіморфної і 
мезоморфної форм будови тіла людини. При цьому вони простежують зв’язок між формою тіла люди
ни,-формою-голови й обличчя..

Багато уваги на практичних заняттях викладачі, приділяють демонстрації варіантів мінливості як 
мозкового, так і лицевого відділів голови. Студенти один на одному визначають лицевий показник: 
їлфех:® висота лиця/щирина .лицяї'100. Звертають увагу на статеві та вікові особливості топографії як ; 
мозкового, так і лииевего відділів голоси' і шиї. Пегіиче-значення в приіЦепленнїстудентам клінічних..,, 
уявлень про топографо-анатомічні особливості тієї чи іншої ділянки голови має демонстрація всіх/ 
особливостейиа музейних препаратах, препаратах із дисертаційних робіт науковців кафедри.

Так, при вивченні топографо-анатомічних особливостей венозного відтоку від .ділянок голови на 
вологих препаратах, навчальних таблицях концентрується увага студентів на особливостях венозного 
відтоку від ділянок мозкового відділу голови. На сагітальних розпилах голови, розпилах черепа сту
денти бачать, що через випускники (уу. етівзагіае) диплоїчні вени анастомозують із підшкірними ве
нами та синусами твердої мозкової оболони. Ці особливості мають велике клінічне значення; оскільки 
локальні гнійні процеси на склепінні черепа (фурункули, карбункули) можуть ускладнюватися запа
ленням оболон головного мозку.

На кісткових препаратах студенти бачать, що зовнішня пластинка завжди товща від внутрішньої, при- 
чому кривизна внутрішньої значно виразніша в порівнянні із зовнішньою. Студенти на кістковому препараті 
розпилу черепа впевнюються, що навіть за збереження цілісності зовнішньої пластинки внутрішня 
(склоподібна) може ушкоджуватися, що потребуватиме кістково-пластичної трепанації черепа. .

Йй/.При вивченні лицевого відділу черепа студенти звертають; увагу на особливості шкіри, підшкірної 
клітковини. їхні вікові та статеві особливості. - ,,, - ./■ , -.



■Вивчення кровопостачання'й іннервації поверхневих і глибоких шарів лиця є важливим завданням..; 
Ось чому студенти один на одному вивчають положення і напрямок лицевої артерії та точку визна-І 
чення пульсу, місця притиснення цієї артерії до кістки з метою тимчасового припинення кровотечі. |  

Фундаментальне значення має вивчення топографічної анатомії порожнини рота. При - цьому | 
звертаємо увагу на відомі види прикусів [5]і Студенти, один на одному визначають вид прикусу, пере ; 
кривний прикус; зворотний Ферекривний; прямий, або ортогенічний,- Крім того, звертаємо увагу і на| 
наявність у окремих студентів патологічних прикусів, які потребують ортодонтичн.их методів лікування. | 

При'.вивченні топографічної анатомії, лицевого відділу голови звертаємо увагу на наявність! 
клітковинних просторів (жирове тіло щоки, клітковина привушної слинної залози, приглотковий простір,| 
заглотковий фростір, клітковинні простори дна порожнини, рота, клітковинні простори глибокої ділянки! 
лиця'організму) [3, 5, 7].' Студенти на бальзамованому трупі препарують осйовні клітковинні простори,! 
за допомогою ґудзикового зонда простежують наявні зв'язки між ними, .вивчають напрямки поширення! 
гнійної інфекції. При Цьому в них розвивається клінічне мислення щодо поширення гнійного 'процесу! 
не лише на-сусідні ділянки, а й через отвори'в зовнішній основі черепа в порожнину черепа. |

Вивчаючи анестезії, студенти один на одному в стерильних умовах вивчають місця уколу за тієї чиї 
іншої анестезії,; напрямок і кут просування голки,-що наближує їхню, роботу до клінічних умов. їолот| 
г р афо-ан ато м іч и і. особи и вості ділянок щи.ї та ..операції, на.них становлять с^адоаучаф-тину ї (еачалг.-н.!х і 
програм для студентів стоматолопчього’ факульгету. ґ ■■:!!'-фф-ї.і ;

Студенти на кафедрі мають усі умови .для. вивчення меж щиї, наявних трикутників, фасцій,її 
міжфасційних просторів шиї, основних судинно-нервових пучків. При вивченні клітковинних просторів! 
шиї на прикладі піднижньощелепного, надгруднйкного,- а також клітковини груднино-ключично-| 
соскоподібної ділянки студенти ін’єкційним методом упевнюються; що ці простори замкнуті, ЩО ПЄВ.-:.і, 
ною мірою обмежує поширення гнійної інфекції на сусідні ділянки. На прикладі превісцеральйо'го про-ф 

,'стору шляхом просування тупокінцевих інструментів студенти впевнюються у вільному проникненні їх! 
у переднє середостіння, що підтверджує сполучення цих просторів між собою і МОЖЛИВІСТЬ поширення! 
гнійно-запальних.процесів на' клітковину переднього середостіння, !

Опановуючи практично вагосимлатичну блокаду за О.В.Вишневським, перев'язку сонних артерій,! 
верхню і/ нижню трахеостомію, доступи до шийного відділу стравоходу, студенти вивчають положення! 
хворого на операційному столі, положення голови, пояснюють, чому положення голови і шиї має бути! 
суворо визначеним за того чи іншого втручання. . |

Не лише травми шиї, а й складні оперативні втручання на голові потребують перев’язки зовнішньої:| 
внутрішньої, а. в окремих випадках - і загальної сонної артерій. Опановуючи перев’язку однієї з гілок) 
сонних артерій, студенти мають орієнтуватися.в пошаровому розрізанні тканин при доступах до сон-!

: них артерій.. При цьому- звертаємо увагу на те, що в деяких ̂ випадках (О.І.Малько-Калюжна) від? 
внутрішньої сонної артерії відходять гілки (потилична або висхідна глоткова артерії); У таких випадках! 
студенти мають визначити, де зовнішня, а де внутрішня сонна артерії [4]. Для цього вони один на од- ї 
йому визначають точки пульсації поверхневої скроневої або лицевої артерій, які потрібно знати під! 
час стискання зовнішньої сонної артерії з метою відрізнений її від внутрішньої сонної артерії в. тих ви-! 
падках, коли від останньої відходять гілки (потилична або висхідна глоткова артерії). • .

Комплексний підхід до вивчення оперативної хірургії, топографічної анатомії на стоматологічному! 
факультеті (препарування на трупі, використання волоіих препаратів, слайдів, таблиць, навчальних* 
кінофільмів, демонстрація окремих ділянок на студентах тощо) сприяє підвищенню рівня знань із) 
предмета й,опануванню практичними навичками, які необхідні студентам; для подальшого впровад-І 
ження їх у свою роботу в клінічних умовах,
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