Програма Дня кафедри
• мета проведення Дня кафедри
• книжково-інформаційна виставка “Ортопедична

стоматологія”
• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з
тематики кафедри
• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ

Мета Дня кафедри
Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну
презентацію Дня кафедри ортопедичної
стоматології з метою
співпраці між бібліотекою та кафедрою задля
кращого забезпечення літературою дисципліни,
яка вивчається на кафедрі та отримання
дозволу на списання літератури застарілої в
навчальному процесі.

Книжково-інформаційна
виставка “Ортопедична
стоматологія”
Розділ 1
На допомогу навчальному процесу та
науковим дослідженням

616.31(02)
С81
Стоматологія [Текст] : Підручник для лікарів-інтернів стомат. ф-тів післядипл. осв.
вищ. мед. навч. закладів III-IV р. акр. (МОЗУ). Т.I. / За ред. М.М. Рожка. - ІваноФранківськ : Нова Зоря, 2007. - 520 с. Всього: 207 прим. (абонемент – 197).
У підручнику висвітлено питання
організації стоматологічної допомоги
населенню,
клініки
ортопедичної
стоматології та стоматології дитячого
віку, ортодонтії. Викладено сучасний
стан правового забезпечення організації
стоматологічної допомоги населенню
України, сучасні аспекти клінічного
матеріалознавства, діагностики, клінічної
картини й лікування дефектів зубів і
зубних рядів та сучасних технологій
виготовлення ортопедичних конструкцій.
Для
лікарів-інтернів
стоматологів
факультетів
післядипломної
освіти,
магістрантів,
аспірантів,
клінічних
ординаторів, лікарів-стоматологів.

616.314-089.2(02)
П81
Пропедевтика ортопедичної стоматології [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч.
закл. IV р. акр. / за ред. П.С. Фліса. - К. : Медицина, 2010. - 328 с. Всього: 32 прим.
(абонемент – 24).
Підручник складено згідно з
Навчальним планом 2009 року підготовки
фахівців за освітньо-кваліфікаційним
рівнем “Спеціаліст” кваліфікації “Лікарстоматолог”
у
вищих
навчальних
закладах
IV
рівня
акредитації.
Пропедевтика ортопедичної стоматології
надає
змогу
студентам
оволодіти
знаннями функціональної анатомії зубощелепного апарату людини. Також на
заняттях з пропедевтики ортопедичної
стоматології студенти знайомляться з
основними методами незнімного і
знімного протезування зубів і щелеп.

616.314-089.2(02)
З-91
Зубопротезна техніка [Текст] : підруч. для студ. стомат. факульт. вищ. навч. закл. / М.
М. Рожко, В. П. Неспрядько, І. В. Палійчук та ін. ; за ред. М. М. Рожка, В. П.
Неспрядька. - вид. третє, переробл. та доповнене. - К. : Книга плюс, 2016. - 604 с.
Всього: 34 прим. (абонемент – 27).

У підручнику висвітлюються
питання
організації
роботи
зуботехнічної лабораторії, матеріального
оснащення
та
забезпечення
зуботехнічного виробництва, сучасного
матеріалознавства, клініко-лабораторних
етапів виготовлення усього спектру
ортопедичних конструкцій, а також
питання
охорони
праці.
Текст
підручника супроводжується багатим
ілюстративним
матеріалом.
Для
студентів вищих навчальних закладів.

616.314-089.2(023)
З-91
Зубопротезна техніка [Текст] : підруч. для студ. зуботех. відділень вищ. мед. закл. І-ІІ
рів.акред. (МОЗУ) / за ред. М. М. Рожка, В. П. Неспрядька [Рожко М. М., Неспрядько В.
П., Палійчук І. В., Михайленко Т. М., Опанасюк Ю. В., Мельничук М. В. Парасюк Г.З.,
Дусько Ю.С., Гульчук С.В.]. - вид. друге, переробл. та доповнене. - К. : Книга плюс, 2014.
- 604 с. Всього: 191 прим. (абонемент – 182).
У

підручнику висвітлюються питання
організації
роботи
зуботехнічної
лабораторії, матеріального оснащення та
забезпечення
зуботехнічного
виробництва,
сучасного
матеріалознавства, клініко-лабораторних
етапів виготовлення усього спектру
ортопедичних конструкцій, а також
питання охорони праці. Текст підручника
супроводжується багатим ілюстративним
матеріалом.
Для
студентів
вищих
навчальних закладів.

616.314-089.2(02)
Р63
Рожко, М. М.
Ортопедична стоматологія [Текст] : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч.
закл. III-IV р. акр. (МОЗУ) / М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. - 2-е вид., випр. та доп. - К. :
Книга плюс, 2008. - 576 с. Всього: 28 прим. (абонемент – 22).

У підручнику висвітлюються
питання організації ортопедичної
допомоги
населенню,
клініки
діагностики
та
лікування
ортопедичних хворих. Викладено
сучасні
погляди
на
питання
біомеханіки,
клінічного
матеріалознавства,
технології
виготовлення,
ортопедичних
конструкцій, клініки та лікування
деформацій щелеп та обличчя, які
виникли в результаті травм, воєнних
дій, новоутворень. Текст підручника
супроводжується
багатим
оригінальним
ілюстративним
матеріалом.

616.314-089.2(02)
П81
Пропедевтика ортопедичної стоматології [Текст] : Підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ.
мед. навч. закл. III-IV р. акр.(ЦМК лист від 12.04. 2005р.) / За ред. М. Д. Короля. - 3-тє
вид., випр. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 240 с. Всього: 12 прим. (абонемент -7).

У
пропедевтичному
курсі
ортопедичної стоматології викладаються
короткий анатомо-фізіологічний
нарис
жувального апарата; загальні і спеціальні
методи
обстеження
хворого
(діагностика); ознаки хвороби та їх оцінка
(симптоматологія або семіотика); клінічне
і
зуботехнічне
матеріалознавство;
лабораторна
техніка
(методика
виготовлення
протезів
і
різних
ортопедичних апаратів).

616.314-089.2(02)
П81
Пропедевтика ортопедичної стоматології [Текст] : підр.для стом.фак-в
вищ.мед.навч.закл. / за ред.М.Д.Короля. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 240с. Всього: 179
(абонемент – 160).
У пропедевтичному
курсі
ортопедичної стоматології викладаються
короткий анатомо-фізіологічний нарис
жувального апарата; загальні і спеціальні
методи
обстеження
хворого
(діагностика); ознаки хвороби та їх
оцінка (симптоматологія або семіотика);
клінічне
і
зуботехнічне
матеріалознавство; лабораторна техніка
(методика виготовлення протезів і різних
ортопедичних апаратів).

616.314-089.2(02)
О-45
Ожоган, З. Р.
Клініка, діагностика та ортопедичні методи лікування захворювань пародонта [Текст]
: навчальний посібник для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів
акред. / З. Р. Ожоган, О. І. Бульбук, О. В. Бугерчук. - Івано-Франківськ : ІФДМУ, 2008. 228 с. Всього: 105 прим. (абонемент – 96).

У посібнику розглянуто питання
анатомічної будови та функції пародонта,
класифікації, діагностики та клініки
захворювань пародонта, а також подано
ортопедичні
методи
лікування
цих
захворювань
за
допомогою
різних
конструкцій зубних протезів. Наведено
технологію
і
послідовність
етапів
виготовлення шинуючих конструкцій та
особливості
виконання
клінічних
маніпуляцій при лікуванні захворювань
пародонта. Навчальний посібник для
студентів стоматологічних факультетів,
лікарів-інтернів і практичних лікарівстоматологів-ортопедів.

616.31(02)
С81
Стоматологія [Текст] : Підручник для лікарів-інтернів стомат. ф-тів післядипл. осв.
вищ. мед. навч. закладів III-IV р. акр. (МОЗУ). Т.I. / За ред. М.М. Рожка. - ІваноФранківськ : Нова Зоря, 2007. - 520 с. Всього: 207 прим. (абонемент – 197).
У підручнику висвітлюються
основні питання клініки ортопедичної
стоматології та стоматології дитячого
віку.
Викладено
сучасні аспекти
клінічного
матеріалознавства,
діагностики, клініки
й лікування
дефектів зубів і зубних рядів та сучасних
технологій виготовлення ортопедичних
конструкцій.
Розглянуто
питання
діагностики, лікування та профілактики
основних захворювань у дитячому віці.
Для
лікарів-інтернів
стоматологів
факультетів
післядипломної
освіти,
магістрантів,
аспірантів, клінічних
ординаторів, лікарів-стоматологів.

616.314-089.2(02)
Р63
Рожко, М. М.
Ортопедична стоматологія [Текст] : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч.
закл. III-IV р. акр. / М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. - К. : Книга плюс, 2003. - 566 с.
Всього: 381 прим. (абонемент – 361).
У підручнику висвітлюються
питання
організації
ортопедичної
допомоги
населенню,
клініки
діагностики та лікування ортопедичних
хворих. Викладено сучасні погляди на
питання
біомеханіки,
клінічного
матеріалознавства,
технології
виготовлення, ортопедичних конструкцій,
клініки та лікування деформацій щелеп
та обличчя, які виникли в результаті
травм, воєнних дій, новоутворень. Текст
підручника супроводжується багатим
оригінальним ілюстративним матеріалом.

616.314-089.2(023)
З-91
Зубопротезна техніка [Текст] : підруч. для студ. зуботех. відділень вищ. мед. закл. І-ІІ
рів.акред. / М. М. Рожко, В. П. Неспрядько, І. В. Палійчук та ін. ; за ред. М. М. Рожка, В.
П. Неспрядька. - К. : Книга плюс, 2006. - 544 с. Всього: 99 прим. (абонемент – 85).
У
підручнику
висвітлюються
питання організації роботи зуботехнічної
лабораторії, матеріального оснащення та
забезпечення зуботехнічного виробництва,
сучасного
матеріалознавства,
клініколабораторних етапів виготовлення усього
спектру ортопедичних конструкцій, а
також питання охорони праці. Текст
підручника
супроводжується
багатим
ілюстративним матеріалом. Для студентів
вищих навчальних закладів.

616.314-089.2(02)
D43
Dental-prosthetic technique [Текст] : Textbook for students of stomatological faculties (Зат.
МОЗУ прот. №2 від 02.06.2016р.) / Under the Editorship of M. M. Rozhko /Rozhko M. M.,
Nespriydko V. P., Palyichuck I. V., Mikhailenko, Melnichuk M. V., Parasiyk H. S., Dusko U. S.,
Hulchuk S. V. - K. : Book-plus, 2016. - 560 p. Всього: 101 прим. (абонемент – 94).

У підручнику висвітлюються
питання
організації
роботи
зуботехнічної лабораторії, матеріального
оснащення
та
забезпечення
зуботехнічного виробництва, сучасного
матеріалознавства, клініко-лабораторних
етапів виготовлення усього спектру
ортопедичних конструкцій, а також
питання
охорони
праці.
Текст
підручника супроводжується багатим
ілюстративним
матеріалом.
Для
студентів вищих навчальних закладів.

616.314-089.2(083)
Р63
Рожко, М. М.
Довідник з ортопедичної стоматології [Текст] : довідник для студ. і лікарів-інтернів
вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. / М. М. Рожко, Т. М. Михайленко, В. С. Онищенко. К. : Книга плюс, 2004. - 296 с. Всього: 101 прим. (абонемент – 82).

У
довіднику систематизовано
матеріал з ортопедичної стоматології,
який представлений у 13 розділах.
Висвітлено
питання
організації
ортопедичної допомоги населенню. Така
побудова довідника дозволяє швидко, без
зайвих затрат часу знайти необхідний
матеріал
з
будь-якого
питання
ортопедичної стоматології. Для студентів,
лікарів-інтернів, магістрів, аспірантів,
клінічних ординаторів, лікарів-ортопедів.

616.314-089.2(02)
П81
Пропедевтика ортопедической стоматологии [Текст] : учеб. для студ. высших. мед.
учеб. завед. IV ур. аккр. (МОНУ) / под ред. П.С. Флиса. - К. : Медицина, 2014. - 344 с.
Всього: 10 прим. (абонемент – 3).
Сучасна
ортопедична
стоматологія представляє самостійну
дисципліну, що складається з загального
і спеціального розділів. Загальний розділ
–
це
пропедевтика
ортопедичної
стоматології,
тобто
підготовчий;
спеціальний включає зубне протезування
і щелепно-лицеву ортопедію.
На
заняттях з пропедевтики ортопедичної
стоматології студенти знайомляться з
основними
методами
зйомного
і
незйомного протезування зубів і щелеп.
Для
студентів
вищих
медичних
навчальних
закладів
IV
рівня
акредитації.

616.314-089.2-053(02)
Д38
Детское зубное протезирование [Текст] : учебник для студ. высших мед. учеб. завед. IV
ур. аккр. (МОН молодежи и спорта Украины) / П. С. Флис, С. И. Триль, В. П. Вознюк, Г.
П. Леоненко ; под ред. П.С. Флиса. - К. : Медицина, 2011. - 192 с. Всього: 10 прим.
(абонемент – 3).
У підручнику викладені клінічнобіологічні аспекти дитячого протезування
як основної ланки дитячої стоматології на
сучасному етапі. У книзі розглянуті різні
аспекти ортопедичного лікування дітей:
психоемоційний стан дитини у різні
вікові періоди, психологічна підготовка
до лікування, діагностика дефектів зубів і
зубних рядів, показання і протипоказання
до ортопедичного лікування, види
протезів і їх застосування в різні періоди
прикусу. Окремий розділ присвячений
травмам зубів і їх лікуванню. Для
студентів медичних закладів IV рівня
акредитації.

616.314-089.23(075.8)
P93
Propedeutics of Orthopedic Stomatology [Текст] = Пропедевтика ортопедичної
стоматології / edit.by D.M. Korol. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. - 198p. Всього: 10 прим.
(абонемент – 7).

У

підручнику
викладаються
короткий анатомо-фізіологічний нарис
жувального апарата; загальні
і
спеціальні методи обстеження хворого
(діагностика); ознаки хвороби та їх
оцінка (симптоматологія або семіотика);
клінічне
і
зуботехнічне
матеріалознавство; лабораторна техніка
(методика виготовлення протезів і різних
ортопедичних апаратів). Для студентів
стоматологічних
факультетів,
магістрантів,
аспірантів,
клінічних
ординаторів, лікарів-стоматологів.

616.314-089.23(075.8)
O-81
Orthopaedic dentistry [Текст] = Ортопедична стоматологія : lecture course for IV-V acad.
years students of stomatolog. faculty / editorship of V. Novikov. - Львів : Магнолія 2006, 2019.
- 205 с. Всього: 10 прим. (абонемент – 5).

Навчальний
посібник
призначений
для
підготовки
до
практичних занять та самостійної
роботи студентів англомовної форми
навчання 4-5 курсів стоматологічного
факультету,
що
навчаються
за
спеціальністю
“Ортопедична
стоматологія”. Навчальний посібник
сприятиме
підвищенню
якості
теоретичної та практичної підготовки
студентів, клінічних ординаторів та
слухачів курсів післядипломної освіти
лікарів-стоматологів.

616.314-089.2-053(02)
Ф72
Фліс, П. С.
Технологія виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій у дитячому
віці [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. І-ІІІ р. акред. МОЗУ) / П. С. Фліс, А. З.
Власенко, А. О. Чупіна. - К. : ВСВ "Медицина", 2013. - 256 с. Всього: 10 прим.
(абонемент - 3).
У підручнику у вигляді структурнологічних схем описано технологічні етапи
виготовлення ортодонтичних
апаратів
сучасних конструкцій, їх характеристика,
показання до застосування. Висвітлено
питання зуботехнічного матеріалознавства в
ортодонтії. Значну увагу приділено техніці
безпеки. Малюнки, схеми і фотографії
наочно пояснюють будову ортодонтичних
апаратів, їх принцип дії. Для студентів
стоматологічних відділень вищих медичних
навчальних
закладів
І-ІІІ
рівнів
акредитації,
слухачів
відділень
післядипломної освіти, працівників з
практичної охорони здоров’я.

Література, яка не
користується попитом

616.314-089.2(02)
О-70
Ортопедическая стоматология [Текст] : Учеб. для студ. вузов / Н. Г. Аболмасов, Н. Н.
Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль-Хаким. - М. : МЕДпресс-информ, 2003. - 496 с. Всього:
2 прим.

У підручнику викладені сучасні
погляди на проблему діагностики і
профілактики
різних
захворювань
зубощелепної системи, їх ортопедичного і
комплексного
лікування,
питання
організації зуботехнічної лабораторії і
клінічного матеріалознавства. Велику
увагу присвячено лаюораторним, методам
виготовлення різних протезів. Видання
розраховано на студентів стоматологічних
факультетів
медичних
вузів
і
зуботехнічних
відділів
медичних
коледжів, а також буде корисним для
лікарів-стоматологів і зубних техніків.

616.314-089.2(023)
К65
Копейкин, В. Н.
Зубопротезная техника [Текст] : учебник для мед. училищ / В. Н. Копейкин, Л. М.
Демнер. - М. : Триада-Х, 2003. - 416 с. Всього: 8 прим. (абонемент – 7).

У посібнику викладені основні
принципи, методи і клінічно-лабораторні
етапи виготовлення ортопедичних і
ортодонтичних
апаратів. Наведені
відомості
про
матеріали,
що
застосовуються
в
ортопедичній
стоматології. Розглянуті технологічні
особливості виготовлення знімних і
незнімних протезів, складних щелепнолицевих протезів і протезів для лікування
захворювань
у
дітей.
Підручник
призначений
для
навчаючих
зуботехнічних відділів медичних училищ.

616.314-089.2(02)
О-70
Ортопедическая стоматология [Текст] : уч. литература для студентов стомат. ф-тов
мед. вузов / под ред. Копейкина В.Н., Миргазизова М.З. - 2-е изд., дополненное. - М. :
Медицина, 2001. - 624 с. Всього: 6 прим. (абонемент - 5).
У
підручнику
викладені
пропедевтичний і госпітальний курси
ортопедичної стоматології. Детально
викладені питання етіології, патогенезу,
клінічна картина, лікування і прогноз
основних захворювань зубів, парадонта,
слизистої оболонки, алергічних реакцій.
Викладені організаційні
принципи
надання ортопедичної стоматологічної
допомоги.

616.314-089.2(02)
О-70
Ортопедическая стоматология [Текст] : Учебник для студ. стомат. ф-тов мед. ин-тов /
Под ред. В.Н. Копейкина. - М. : Медицина, 1988. - 512 с. Всього: 291 прим. (абонемент –
273).

У
підручнику
викладені
пропедевтичний і госпітальний курси
ортопедичної стоматології. Детально
викладені питання етіології, патогенезу,
клінічна картина, лікування і прогноз
основних захворювань зубів, парадонту,
скронево-нижньощелепного
суглобу,
слизової оболонки, алергічних станів,
травматичних пошкоджень щелеп, які
потребують ортопедичного лікування.
Розглянуті
організаційні
принципи
надання ортопедичної стоматологічної
допомоги.

616.314-089.2(02)
К82
Криштаб, С. И.
Ортопедическая стоматология [Текст] : Учебник для студ. стомат. ф-тов мед. ин-тов /
С. И. Криштаб. - К. : Вища школа, 1986. - 439 с. Всього: 431 прим. (абонемент – 421).
У
підручнику
наводяться
відомості про патологію жувального
апарату, аномаліях зубів і щелеп у дітей
різного віку і дорослих, а також про
протезування і шинирування зубів при
парадонтозі,
обширних пошкоджень
щелеп і других частинах обличчя. Для
студентів стоматологічних інститутів і
стоматологічних факультетів медичних
інститутів. Може бути корисним для
інтернів.

616.314-089.2(023)
К65
Копейкин, В. Н.
Зубопротезная техника [Текст] : Учебник для учащихся зуботех. отделений мед.
училищ / В. Н. Копейкин, Л. М. Демнер. - М. : Медицина, 1985. - 400 с. Всього: 82 прим.
(абонемент – 73).

У підручнику викладені основні
принципи, методи і клініко-лабораторні
етапи виготовлення
ортопедичної і
ортодонтичної
апаратури. Наведені
відомості
про
матеріали,
що
використовуються
в
ортопедичній
стоматології.
Розглянуті технологічні
особливості виготовлення зйомних і
незйомних протезів, складних щелепнолицевих протезів і протезів для лікування
захворювань
у
дітей.
Підручник
призначений для зуботехнічних відділів
медичних училищ.

616.314-089.2(02)
Д62
Дойников, А. И.
Зуботехническое материаловедение [Текст] : Учебник для учащихся зуботех.
отделений мед. училищ / А. И. Дойников, В. Д. Синицын. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Медицина, 1986. - 208 с. Всього: 130 прим. (абонемент – 122).

У другому виданні наведені
відомості про основні зуботехнічні
матеріали – металічні сплави, пластмасу,
керамічні матеріали . Властивості
матеріалів розглянуті у тісному зв’язку з
технічними процесами, що дозволяє
правильно використовувати
їх при
виготовленні зубних протезів. Описані
різні допоміжні матеріали,
подані
рекомендації їх застосування. Підручник
призначений
для
навчаючих
зуботехнічних відділів медичних училищ.

616.314-089.2(02)
Г12
Гаврилов, Е. И.
Ортопедическая стоматология [Текст] : Учеб. для студ. стомат. ин-тов и стомат. ф-тов
мед. ин-тов / Е. И. Гаврилов, А. С. Щербаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина,
1984. - 576 с. Всього: 270 прим. (абонемент – 254).

У третьому виданні висвітлені
питання анатомії в фізіології щелепнолицевої області , розглянуті основні
питання зубного протезування. Заново
написані
розділи
“Протезування
дефектів зубних рядів мостовидними
протезами”, “Ортодонтія”, “Щелепнолицева ортопедія”.
Для студентів
стоматологічних факультетів медичних
інститутів і стоматологічних інститутів.

Список наукової літератури,
яка є в бібліотеці

616.314-089.1-053
О 13 Обезболевание при лечении и удалени зубов у детей. – Л.: Медицина.
Ленингр. отд.-е, 1985. – 183 с. Прим.9.
616.314-089.2
Ж 87 Жулев Е.Н.
Частичные сьемные протезы/ Теория, клиника и лабораторная техника:
Рукеоводство. – Н. Новгород изд.,2000. – 365 с. Прим.6.
616.315
Ю 16 Юдил Л.А.
Новые радиоизотопные методы исследование слюнных желез и
диагностические возможности.. М.,1971. – 87 с.

Книгозабезпеченість
навчальної дисципліни
“Ортопедична
стоматологія”
за 2015 – 2020 рр.

Наявність
грифа
(МОНУ,
МОЗУ, ДУ
ЦМК з ВМО
МОЗ
України)

Вид
видання:
підручник,
посібник,
атлас

Автор

Назва

Рік,
місце
видання

Тираж

МОЗ
№08.130/30226
23.11.16

Підручник

Рожко М.М.

Стоматоло
гія. Кн. 2

К.:
Медицина,
2018

101

МОЗ
України №3
16.10.2012

Підручник

Черкашин
С.І.

Пропедевт
ика
ортопедич
ної
стоматолог
ії

Терноп.:
ДМУ,2016

2

МОЗУ №2
02.06.16

Textbook

Rozhko M.M.

Dentalprosthetic
technique

К.: Книга
плюс,2016

100

МОЗУ №2
02.06.2016

Підручник

Рожко М.М. Зубопротез К.: Книга
на техніка плюс,2016

МОНУ

Навчальний
посібник

Заяць Т.І.

Знімні
пластинко
ві протези

Львів:
Світ,2018

10

Вч. Рада
ІФНМУ
№14
15.12.15

Практикум

Рожко М.М.

Крок 1.
Стоматоло
гія

ІФНМУ,20
17

2

ЦМК
МОЗУ №2
01.06.12

Навчальний
посібник

Нідзельськи
й М.Я.

Естетичні
акценти
стоматолог
ії

Вінниця:
НК,2016

10

Вч. Рада
ІФНМУ
№1415.12.1
5

Посібник

Рожко М.М.

Комплекс
алгоритмів
для підг.
до держ.

ІФНМУ,20
16

75

34

Вч. Рада
ІФНМУ
№16
28.10.14

Посібник

Ожоган З.Р.

Мед.
документація
ортопед.
відділення

ІФНМУ,201
5

43

МОЗ
України №9
15.05.2019

Lecture

Novikov V.

Orthopaedic
dentistry

Львів:
Магнолія,
2019

10

МОЗУ 32
02.06.2016

Textbook

Rozhko
M.M.

Dentalprothetic
technique

К.: Книга
плюс,2016

100

Вч. Рада
ІФНМУ
№16
28.10.14

Manual

Ozhogan
Z.R.

Practical skills
for state
certification of
the specialty
“Detistry”

IFNMU,201
5

50
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 Biben, A. V.









Clinical Aspects of Combination of Aesthetic Fixed Prosthetic Appliances [Текст]
/ A. V. Biben, Z. R. Ozhohan // Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, №
3. — С.5-7.
Ozhohan, Z. R.
Clinical Aspects of Combination of Ceramic and Acrylic Occlusal Surfaces [Текст]
/ Z. R. Ozhohan, A. V. Biben // Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, №
1. — C.26-28.
Ozhohan, Z. R.
Clinical Effectiveness of Using Aesthetic Fixed Prosthetic Appliances with
Combined Occlusal Surface [Текст] / Z. R. Ozhohan, A. V. Biben // Галицький
лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. — C.32-33.
Ozhohan, Z. R.
Quality Assessment of Prosthetic Rehabilitation Using Aesthetic Fixed Restorations
[Текст] / Z. R. Ozhohan, A. V. Biben // Галицький лікарський вісник. — 2018. —
т.25, № 1. — С.22-24.
Бібен, А. В.
Трибологічне випробовування стоматологічних естетичних конструкційних
матеріалів [Текст] / А. В. Бібен, З. Р. Ожоган // Вісник стоматології. — 2018. —
№ 3. — С.41-46.

 Ожоган, З. Р.

Клінічні аспекти поєднання незнімних естетичних ортопедичних конструкцій
[Текст] / З. Р. Ожоган, А. В. Бібен // Галицький лікарський вісник. — 2016. —
т.23, № 2. — С.32-33.
 Аналізів зауважень висловлених при атестації випускників стоматологічного
факультету у 2018 році [Текст] / О. В. Бугерчук, О. І. Бульбук, Н. Т. Саган,
Н. І. Шовкова // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу :
Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня
2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.144.
 Аналіз рівня підготовки студентів стоматологічного факультету до єдиного
державного кваліфікаційного іспиту [Текст] / Н. І. Шовкова, В. В. Капечук,
О. В. Бугерчук та ін. // Актуальні питання підвищення якості освітнього
процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю
17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.166.
 Бульбук, О. В.
Спосіб діагностики і систематизації дефектів твердих тканин зубів [Текст]
/ О. В. Бульбук, М. М. Рожко, О. І. Бульбук // Галицький лікарський вісник. —
2018. — т.25, № 4. — С.4-7.

 Бульбук, О. В.

Характеристика ускладнень, що виникають після стоматологічного лікування
дефектів твердих тканин зубів [Текст] / О. В. Бульбук, М. М. Рожко,
О. І. Бульбук, С. І. Соловей // Современная стоматология. — 2019. — № 4. —
С.20-23.
 Бульбук, О. В.
Оптимізація діагностичного процесу при оцінці величини дефектів твердих
тканин зубів після ендодонтичного лікування [Текст] / О. В. Бульбук,
М. М. Рожко // Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 4. — С.7-9.
 Бульбук, О. В.
Удосконалення діагностичного процесу при ураженнях коронкової частини
фронтальних зубів [Текст] / О. В. Бульбук, М. М. Рожко // Галицький
лікарський вісник. — 2015. — т.2, № 4 (ч.2 ). — С.14-16.
 Бульбук, О. В.
Спосіб діагностики і класифікації приясенних дефектів твердих тканин зубів
[Текст] / О. В. Бульбук, М. М. Рожко, О. І. Бульбук // Галицький лікарський
вісник. — 2017. — т.24, № 2. — С.5-7.

 Бульбук, О. І.

Аналіз методів лікування стоматологічних пацієнтів із дефектами твердих
тканин зубів [Текст] / О. І. Бульбук, М. М. Рожко // Прикарпатський вісник
НТШ ( в дар ). — 2017. — № 8 (44). — С.9-22.
 Виклюк, І. В.
Клінічне обгрунтування методики діагностики нахилу кореня і відновлення
кукси зуба [Текст] / І. В. Виклюк, З. Р. Ожоган // Галицький лікарський
вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.17-20.
 Ожоган, З. Р.
Методика відновлення твердих тканин зуба при різних ступенях нахилу кореня
й коронкової частини зуба [Текст] / З. Р. Ожоган, І. В. Виклюк // Зубное
протезирование. — 2015. — № 1. — С.6-8.
 Воляк, Ю. М.
Діагностика та планування ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням
зубних рядів із використанням 3D технологій [Текст] / Ю. М. Воляк,
З. Р. Ожоган // Український стоматологічний альманах. — 2015. — № 6. —
С.47-51.

 Воляк, Ю. М.

Частота і види зубощелепних аномалій у дітей з деформаціями перегородки
носа [Текст] / Ю. М. Воляк, З. Р. Ожоган // Галицький лікарський вісник. —
2015. — т.22, № 1. — С.20-23.
 Воляк, Ю. М.
Зв'язок захворювань носової порожнини з зубо-щелепними аномаліями [Текст]
/ Ю. М. Воляк, В. І. Попович // Ринологія. — 2016. — № 3-4. — С.38-44.
 Дмитренко, І. А.
Тестовий контроль-сучасний підхід до становлення навчального процесу на
кафедрі ортопедичної стоматології [Текст] / І. А. Дмитренко // Галицький
лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.101-103.
 Заяць, О. В.
Баланс редокс-залежної та пероксидазної систем ротової рідини у дітей із
латентним залізодефіцитом [Текст] / О. В. Заяць // Інновації в медицині : Тези
доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із
міжнародною участю "Інновації в медицині" Івано-Франківськ, 28-30 березня
2019 / ред. Рожко М.М. — Івано-Франківськ, 2019. — С.89.

 Заяць, О. В.

Взаємозв'язок показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу ротової
рідини зі стоматологічним статусом дітей ендемічного регіону [Текст]
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