День кафедри ортопедичної
стоматології
• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Терапевтична

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

Мета Дня кафедри
Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну
презентацію Дня терапевтичної 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 “Терапевтична
стоматологія”
Розділ 1
На допомогу навчальному процесу та
науковим дослідженням

616.31(075.8)
С81
Стоматологія у двох книгах [Текст] : підруч. для лікарів-слухачів закладів
(факультетів) післядипломної освіти. Кн. 2 / за ред. М.М. Рожка [Рожко М.М.,
Кириленко І.І., Денисенко О.Г., Музиченко З.Т., Костишин З.Т., Мельничук Г.М.]. - 2 - е
вид. - К. : Медицина, 2018. - 992 с. Всього: 100 прим. (абонемент – 94).
У підручнику висвітлено основні
питання
організації
стоматологічної
служби, терапевтичної та хірургічної
стоматології.
Викладено
основні
принципи
надання
стоматологічної
допомоги населенню, клінічну картину,
методи діагностики, та лікування твердих
тканин зубів, тканин пародонта, слизової
оболонки ротової порожнини. Текст
підручника супроводжується багатим
оригінальним ілюстративним матеріалом.
Для
лікарів-інтернів
стоматологів,
факультетів
післядипломної
освіти,
магістрів,
аспірантів,
клінічних
ординаторів, лікарів-стоматологів.

16.31(02)
С81
Стоматологія [Текст] : підруч. для лікарів-інтернів, стоматологів ф-тів післядипломної
освіти вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр.(МОЗУ). Кн.2 / за ред. М.М. Рожка [Рожко
М.М., Кириленко І.І., Денисенко О.Г., Музиченко З.Т., Костишин З.Т., Мельничук Г.М.].
- у 2-х кн. - К. : Медицина, 2013. - 992 с.Всього: 308прим. (абонемент – 296).

У підручнику висвітлено основні
питання
організації
стоматологічної
служби, терапевтичної та хірургічної
стоматології.
Викладено
основні
принципи
надання
стоматологічної
допомоги населенню, клінічну картину,
методи діагностики, та лікування твердих
тканин зубів, тканин пародонта, слизової
оболонки ротової порожнини. Текст
підручника супроводжується багатим
оригінальним ілюстративним матеріалом.
Для
лікарів-інтернів
стоматологів,
факультетів
післядипломної
освіти,
магістрів,
аспірантів,
клінічних
ординаторів, лікарів-стоматологів.

616.314(075.8)
П31
Петрушанко, Т. О.
Клінічний практикум із терапевтичної стоматології [Текст] = Сlinical practicum in
Therapeutic Dentistry : навч. посібн. для студ. стомат. факульт. закл. вищ. освіти МОЗ
України / Т. О. Петрушанко, Л. Й. Островська, Н. М. Іленко. - К. : Центр учбової
літератури, 2019. - 260 с. Всього: 20 прим. (абонемент – 15).
У
навчальному
посібнику
викладено
методологію
алгоритмів
виконання діагностичних та лікувальних
маніпуляцій у клініці терапевтичної
стоматології. Діагностичні алгоритми
дозволять розвинути клінічне мислення
студентів і уникнути діагностичних
помилок.
Алгоритми
лікувальних
маніпуляцій є запорукою якісного
виконання місцевих втручань при
проведенні лікування стоматологічних
хвороб та показником ефективного
застосування
теоретичних
знань.
Посібник призначений для студентів
стоматологічних факультетів закладів
вищої освіти медичного спрямування IIIIV рівня акредитації.

616.31-085(075.8)
В52
Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів ІV курсу [Текст] =
Сlinical Practice of therapeutic stomatology for IV year tudents : Навчальний посібник /
/Петрушенко Т.О., Ніколишин А.К., Іленко Н.М., Ніколішина Е.В./. - К. : "Центр учбової
літератури", 2018. - 288 с. Всього: 100 прим. (абонемент – 94).

Навчально-методичний посібник
базується на оновленому начальному
плані і програмі з виробничої практики
по терапевтичній стоматології для
студентів IV курсу; містить перелік
знань, вмінь, практичних навичок, якими
має оволодіти студент, а також шляхи їх
реалізації. Велика увага приділяється
також організації, методиці проведення
практики,
медичній і методичній
документації,
правилам
заповнення
щоденника з розділів “Одонтопатологія”
та “Захворювання парадонта”.

616.31-083(075.8)
Н40
Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога [Текст] : навч. посібн. для
студ. стомат факульт., лікарів-інтернів вищ. мед. навч закладів ІVр. акред. / І. Г.
Купновицька, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, М. М. Рожко ; За ред. Ю.Г. Кононенка, І.Г.
Купновицької. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 288 с. Всього: 42 прим. (абонемент – 35).

Невідкладні стани вимагають від
лікаря-стоматолога кваліфікованих знань
й умінь. Мета створення посібника –
допомогти студентам і лікарям оволодіти
технологіями діагностики та лікування
невідкладних станів, а в окремі моменти
– і методикою попередження розвитку
ускладнень
від
втручання
лікаря.
Навчальний посібник призначений для
студентів стоматологічних факультетів
вищих медичних навчальних закладів IV
рівня акредитації та лікарів-інтернів.

616.31-083(075.8)
Н40
Невідкладні стани у стоматологічній практиці [Текст] : Навч. посібн. для лікарівінтернів, студ. вищ. навч. закл. - медичних університ., інститутів й академій / І. М.
Скрипник, П. М. Скрипников, Л. Я. Богашова, О. Ф. Гопко. - 2 - е вид., виправл. - К. :
Медицина, 2017. - 224 с. Всього: 30 прим. (абонемент – 24).
У
навчальному
посібнику
висвітлено
особливості
клінічної
картини, діагностичні критерії та
алгоритми
надання
невідкладної
допомоги при загрозливих для життя
хворого станах, із якими найчастіше має
справу
у
своїй
практиці
лікар
стоматолог. Для лікарів стоматологів,
лікарів-інтернів та лікарів-курсантів,
магістрів, клінічних ординаторів з фахів
стоматологічного профілю. А також для
студентів
старших
курсів
стоматологічних факультетів вищих
медичних навчальних закладів.

616.31(075.8)
Т35
Терапевтична стоматологія у чотирьох томах [Текст] : підруч. для студ. стомат.
факульт. вищ. навч. закл. - мед. університ., інститутів й академій. Т.1 : Пропедевтика
терапевтичної стоматології / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, Л. Ф. Сідельнікова
та ін. ; за ред. А.В. Борисенка. - 3-є вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 360 с.
Всього: 51 прим.(абонемент – 34).

У підручнику висвітлено історію
терапевтичної стоматології, розглянуто
питання
анатомічної,
гістологічної
будови зубів та слизової оболонки
ротової порожнини, наведено дані про
матеріали для пломбування каріозних
порожнин і кореневих каналів зубів;
методи препарування та пломбування
каріозних порожнин та кореневих
каналів. Для студентів стоматологічних
вищих навчальних закладів – медичних
університетів , інститутів й академій.

616.31(075.8)
Т35
Терапевтична стоматологія. У чотирьох томах [Текст] : Підруч. для студ. стомат
факульт. вищ. навч. закл. - мед. універс., інститутів й академій. Т.2 : Карієс. Пульпіт.
Періодонтит. Ротовий сепсис / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, Л. Ф. Сідельнікова
та ін. ; за ред. А.В. Борисенка. - 2 - е вид., переробл. і доповн. - К. : ВСВ"Медицина",
2017. - 592 с. Всього: 52 прим. (абонемент – 45).
У підручнику висвітлено основні
методики
обстеження
хворого
з
ураженням твердих тканин зубів: карієсом
і його ускладненнями. Викладено клінічну
картину
та
лікування
некаріозних
уражень твердих тканин зубів. Описано
клінічну
картину,
діагностику
та
диференціальну діагностику карієсу з
іншими подібними за клінічною картиною
захворюваннями. Докладно розглянуто ет
іологію, патогенез, клінічну картину
запалення періодонта – періодонтиту. Для
студентів стоматологічних факультетів
вищих медичних навчальних закладів IIIIV рівня акредитації.

616.31(075.8)
Т35
Терапевтична стоматологія у чотирьох томах [Текст] : підруч. для студ. стоматол.
факультетів вищ. навч. заклад. - мед. універ., інститутів й академій. Т. 3. : Захворювання
пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун та ін. ; за ред. А. В.
Борисенка. - К. : Медицина, 2018. - 624 с. Всього: 20 прим. (абонемент – 15).
У підручнику розглянуто
питання анатомії та фізіології
парадонта, клініки й діагностики,
лікування
й
профілактики
захворювань парадонта. Особливу
увагу приділено медикаментозному,
хірургічного
лікування,
фізіотерапевтичним
методам
лікування. В окремому розділі
викладено
методи
обстеження
хворого.
Для
студентів
стоматологічного факультетів вищих
навчальних закладів – медичних
університетів, інститутів й академії.

616.31(02)
Т35
Терапевтична стоматологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р.
акр. (МОЗ України). Т. 3. : Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В.
Борисенко, А. М. Політун та ін. ; за ред. А. В. Борисенка. - у 4-х т. - К. : Медицина, 2008. 616 с. Всього: 21 прим. (абонемент – 16).

У
підручнику
розглянуто
питання
анатомії
та
фізіології
парадонта, клініки й діагностики,
лікування й профілактики захворювань
парадонта. Особливу увагу приділено
медакементозному,
хірургічному
лікуванню,
фізіотерапевтичним
методам лікування. В окремому розділі
викладено методи обстеження хворого.
Для
студентів
стоматологічних
факультетів
вищих
медичних
навчальних закладів III-IV рівня
акредитації.

616.31(02)
Т35
Терапевтична стоматологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV р.
акр. Т.4 : Захворювання слизової оболонки порожнини рота / М. Ф. Данилевський, А. В.
Борисенко, М. Ю. Антоненко та ін. ; за ред. А.В. Борисенка. - у 4-х т. - К. : Медицина,
2010. - 640 с. Всього: 2 прим. (абонемент – 1).
У підручнику на сучасному рівні
висвітлено питання етіології, патогенезу,
клінічної картини, патологічної анатомії,
діагностики, лікування та профілактики
близько 200 захворювань слизової
оболонки порожнини рота
і губ.
Матеріалом для підготовки
видання
послужили більш ніж 50-річні клінічні
спостереження
його
авторів,
їхні
біохімічні, цитологічні і морфологічні
розробки, а також останні досягнення
вітчизняних та зарубіжних учених. Для
студентів стоматологічних факультетів
вищих медичних навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації, субординаторів,
лікарів-інтернів.

616.311(02)
К43
Кириленко, І. І.
Захворювання слизової оболонки ротової порожнини [Текст] : Навч. посіб. для студ.,
лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / І. І.
Кириленко, І. В. Палійчук, М. М. Рожко. - К. : ВСВ "Медицина", 2016. - 352 с. Всього:
199 прим. (абонемент – 187).
У
навчальному
посібнику
викладено головні питання клінічної
картини, діагностики та лікування
захворювання слизової оболонки ротової
порожнини.
Розділи
посібника
відповідають начальному плану та
програмі з навчання в інтернатурі та
передатестаційному
циклу
зі
спеціальності
“Стоматологія”,
“Терапевтична стоматологія”. Текст
посібника супроводжується багатим
оригінальним
ілюстративним
матеріалом. Для студентів, лікарівінтернів, магістрів, аспірантів, клінічних
ординаторів, лікарів-стоматологів.

616.31(02)
Т35
Терапевтична стоматологія [Текст] : підруч. для студ. стомат. факультету вищ. мед.
навч. закл. IV р. акред. (Рек. МОЗУ лист 23-01-9/12 від 18.01. 2011р.) / А. К. Ніколішин, В.
М. Ждан, А. В. Борисенко та ін. ; за ред. А.К. Ніколішина. - 2-ге - вид. виправ. і
доповнене. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 680 с. Всього: 50 прим. (абонемент – 43).
У підручнику викладено сучасні
дані
з терапевтичної стоматології,
розглянуто
питання
організації
і
обладнання стоматологічного кабінету,
склад, структуру і властивості органів
порожнини рота, методи обстеження
хворих. На сучасному рівні висвітлено
питання
етіології,
патогенезу,
діагностики, лікування і профілактики
карієсу та його ускладнень, флюорозу
зубів та інших некаріозних уражень,
хвороби парадонта і СОПР. Для студентів
стоматологічних факультетів ВНМЗ IV
рівня акредитації т алікарів-стоматологів.

616.31(02)
С81
Стоматологія [Текст] : Підручник для лікарів-інтернів стоматологів (протокол МОЗУ
№ 08.01-22/817 від 23.05.2008 р.). Т.2 / За ред. М.М. Рожка. - К. : Книга-плюс, 2010. - 608 с.
Всього: 68 прим. (абонемент – 63).

У підручнику
висвітлюються
основні питання клініки терапевтичної та
хірургічної
стоматології.
Викладено
головні питання клініки, діагностики та
лікування твердих тканин зубів, тканин
парадонту, слизової оболонки ротової
порожнини. Розглянуто питання клініки,
діагностики та лікування хірургічної
патології щелепно-лицевої ділянки. Для
лікарів-інтернів стоматологів факультетів
післядипломної
освіти,
магістрантів,
аспірантів, клінічних ординаторів, лікарівстоматологів

616.31(075.8)
Т35
Терапевтична стоматологія. Особливості використання сучасних ручних інструментів
на етапах проведення професійної гігієни ротової порожнини [Текст] : Навчальнометодичний посібник / за ред. Герелюк В.І., Матвійків Т.І. - Івано-Франківськ : ІФНМУ,
2017. - 115 с. Всього: 180 прим. (абонемент – 173).

У цьому навчально-методичному
посібнику розглянуто основні поняття
професійної гігієни порожнини рота,
представлено
особливості
будови
інструментів. Їх класифікацію та
методики роботи з ними . Посібник
призначений
для
студентів
стоматологічних факультетів, а також
може бути корисним для стоматологівпарадонтологів,
лікарів
інтернів,
клінічних ординаторів.

616.31(02)
Т35
Терапевтична стоматологія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р.
акред. (доп. МОЗУ). Т.I. : Фантомний курс / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М.
Політун та ін. ; за ред. М. Ф. Данилевського. - у 3-х т. - К. : Здоров'я, 2001. - 392 с.
Всього: 64 прим. (абонемент – 49).
У підручнику висвітлено історію
терапевтичної стоматології, розглянуто
питання анатомічної, гістологічної будови
зубів та слизової оболонки ротової
порожнини, наведені матеріали для
пломбування каріозних порожнин і
кореневих
каналів
зубів;
методи
препарування та пломбування каріозних
порожнин та кореневих каналів. Окремо
викладено
клініку
та
лікування
некаріозних уражень твердих тканин
зубів. Для студентів
стоматологічних
факультетів вищих медичних закладів
освіти.

616.31(02)
Т35
Терапевтична стоматологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. осв. III-IV р. акр.
(МОЗУ). Т. 2. : Методи обстеж. хворого, карієс, пульпіт, періодонтит, стомат.
вогнищевозумовлені захворювання / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М.
Політун та ін. ; за ред. М. Ф. Данилевського. - в 4-х т. - К. : Здоров'я, 2004. - 400 с. Всього:
23 прим. (абонемент – 21).
У
другому
розділі
подано
найпоширеніше захворювання людини –
карієс зубів. Представлені основні дані
про причини виникнення і розвитку
цього захворювання, описані клініка,
діагностика
та
диференціальна
діагностика карієсу з іншими подібними
за
своєю
клінічною
картиною
захворюваннями. Докладно представлені
методи лікування карієсу
зубів із
застосуванням
сучасних
методів
знеболювання, а також із використанням
новітніх пломбувальних матеріалів. Для
студентів стоматологічних факультетів
вищих медичних закладів освіти III-IV
рівня акредитації.

616.311(02)
Д18
Данилевський, М. Ф.
Захворювання слизової оболонки порожнини рота [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ.
мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М. Ф. Данилевський, О. Ф. Несин, Ж. І.
Рахній ; За ред. проф. М.Ф. Данилевського. - К. : Здоров'я, 1998. - 408 с. Всього: 47 прим.
(абонемент – 30).
У навчальному посібнику на
сучасному рівні висвітлені питання
етіології, патогенезу, клініки, морфології,
діагностики, лікування та профілактики
близько 200 захворювань слизової
оболонки порожнини рота і губ.
Спираючись на свій багаторічний
клінічний досвід, автори розробили
оригінальну
систематику
різних
патологічних станів слизової оболонки
рота, яка наведена у посібнику. Видання
ілюстроване
150
кольоровими
малюнками.
Для
студентів
стоматологічних
факультетів,
субординаторів, інтернів.
Корисні
відомості знайдуть для себе дерматологи,
оториноларингологи й лікарі іншого
фаху.

616.31(075.8)
Т35
Терапевтическая стоматология. В четырех томах [Текст] : Учебник для студентов
стомат. факультетов высш. учебн. завед. - мед. универ., институтов и академий. Т.1 / Н.
Ф. Данилевский, А. В. Борисенко, Л. Ф. Сидельникова и др. ; под ред. А.В. Борисенко. - 3
- е изд., исправл. - К. : ВСИ"Медицина", 2017. - 400 с. Всього: 10 прим. (абонемент – 5).
У підручнику висвітлено історію
терапевтичної стоматології, розглянуто
питання
анатомічної,
гістологічної
будови зубів та слизової оболонки
ротової порожнини, наведено дані про
матеріали для пломбування каріозних
порожнин і кореневих каналів зубів;
методи препарування та пломбування
каріозних порожнин та кореневих
каналів. Для студентів стоматологічних
вищих навчальних закладів – медичних
університетів , інститутів й академій.

616.31(075.8)
S86
Stomatology [Текст] : textbook: in 2 books for doctors attending postgraduate education
establishments (faculties) of the Ministry of Health of Ukraine specialising in dentistry. B.2 /
ed. by M.M.Rozhko / M.M.Rozhko, I.I.Kyrylenko, O.H.Denysenko et al.; ed. by M.M.Rozhko.
- К. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 960p. Всього: 297 прим. (абонемент – 286).
У підручнику висвітлено основні
питання
організації
стоматологічної
служби, терапевтичної та хірургічної
стоматології.
Викладено
основні
принципи
надання
стоматологічної
допомоги населенню, клінічну картину,
методи діагностики, та лікування твердих
тканин зубів, тканин пародонта, слизової
оболонки ротової порожнини. Текст
підручника супроводжується багатим
оригінальним ілюстративним матеріалом.
Для
лікарів-інтернів
стоматологів,
факультетів
післядипломної
освіти,
магістрів,
аспірантів,
клінічних
ординаторів, лікарів-стоматологів.

616.314.5(075.8)
P26
Periodontal and Oral Mucosa Diseases in 2 volumes [Текст] : textbook for students of
higher educ. еstablishments. V.2 / Edited by A.V. Borysenko. - K. : AUS Medicine Publishihg,
2018. - 624 p. Всього: 10 прим. (абонемент – 6).

У підручнику представлена частина
терапевтичної стоматології, яка стосується
проблем етіології, патогенезу, клінічного
перебігу,
діагностики,
лікування,
профілактики
та
загальних
питань
захворювань слизової оболонки пародонта
та ротової порожнини. У підручнику
розглядаються питання анатомії та фізіології
слизової оболонки пародонта та ротової
порожнини,
клінічні
особливості,
діагностика, лікування та профілактика
захворювань слизової оболонки пародонта
та
ротової
порожнини.
Підручник
призначений для студентів стоматологічних
факультетів вищих медичних навчальних
закладів.

616.31(02)
Р49
Рибалов, О. В.
Основи стоматології [Текст] : підруч. для студ. мед. ф-тів вищ. мед. закл. осв. / О. В.
Рибалов, М. Г. Скікевич. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 232 с. Всього: 21 прим.
(абонемент – 19).
У задачах підготовки лікаря
загальної
практики
передбачаються
ситуації, коли він не зможе скористатися
консультацією спеціаліста-стоматолога і
буде змушений самостійно ставити
діагноз
та
надавати
екстрену
стоматологічну допомогу. Це стосується
таких захворювань, як гострий пульпіт,
періодонтит, абсцеси, флегмони щелепнолицевої локалізації. Опис захворювань та
їх лікування надано в обсязі, достатньому
для того, щоб цим підручником міг
скористатися не тільки студент, але
лікарів-початківець в своїй практичній
діяльності.

616.31(075.8)
B29
Bases of Dentistry [Текст] : textbook for stud. of higher medical edиcation establishments
with III-IV levels of accred. / edited by V.O. Malanchuk/ Malanchuk V. O., Borysenko A. V.,
Khomenko L. O., Nesprsadko V. P., Ostapko O.I./. - Vinnytsia : Nova Khyha, 2018. - 616 p.
Всього: 30 прим. (абонемент – 25).
Матеріал,
викладений
у
підручнику, відповідає новій програмі
“Основи стоматології” та “Освітньокваліфікаційній
характеристиці
спеціаліста”.
Захворювання
та
їх
лікування описані в обсязі, достатньому
для того, щоб цим підручником міг
скористатися не лише студент, а й лікарпочатківець загальної
практики
–
сімейної медицини. Для студентів
медичних,
медико-профілактичних,
педіатричних
та
фармацевтичних
факультетів вищих медичних навчальних
закладів III-IV рівня акредитації.

Література, яка не
користується попитом

616.31(02)
Т35
Терапевтическая стоматология [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / Е. В.
Боровский, В. С. Иванов, Г. В. Банченко и др. ; под. ред. Е.В. Боровского. - М. : МИА,
2006. - 840 с. Всього: 2 прим. (абонемент – 1).
У підручнику розглянуті питання
організації стоматологічної допомоги,
нові підходи до огляду хворих. На
сучасному рівні
викладені питання
етіології, патогенезу, діагностики і
лікування карієсу і його ускладнень.
Особливу
увагу
приділено
пломбувальним
матеріалам,
відбілюванню
зубів,
ендодонтії,
захворюванням слизової оболонки рота і
парадонту.
Для
стоматологічних
факультетів медичних вузів, слухачів
факультетів післядипломної освіти і
лікарівстоматологів.

616.31(02)
Т35
Терапевтическая стоматология [Текст] : Учебник для студ. мед. вуз. / Под ред. Е. В.
Боровского. - 2-е изд., исправл. и доп. - М. : ООО"МИА"; ТОО"Техлит", 1997. - 544 с.
Всього: 22 прим. (абонемент – 20).
У підручнику розглянуті основні
етапи
розвитку
терапевтичної
стоматології. Наведені відомості про
будову і функції органів і тканин
порожнини рота. Викладені діагностика,
лікування і профілактика не каріозних
уражень, карієсу, хвороб парадонта і
слизової оболонки рота. Висвітлені
питання деонтології. У даному виданні
повністю
перероблений
розділ,
присвячений організації і обладнання
стоматологічного кабінету.

616.31(02)
Т35
Терапевтическая стоматология [Текст] : Учебник для студ. мед. вуз. / Под ред. Е. В.
Боровского. - 2-е изд., исправл. и доп. - М. : ООО"МИА"; ТОО"Техлит", 1997. - 544 с.
Всього: 22 прим. (абонемент – 20).

У підручнику розглянуті основні
етапи
розвитку
терапевтичної
стоматології. Наведені відомості про
будову і функції органів і тканин
порожнини рота. Викладені діагностика,
лікування і профілактика некаріозних
уражень, карієсу, хвороб парадонта і
слизової оболонки рота. Висвітлені
питання деонтології. У даному виданні
повністю перероблено розділ, що
присвячений організації та обладнанню
стоматологічного кабінету.

616.31(084)
М12
Магид, Е. А.
Атлас по фантомному курсу в терапевтической стоматологии [Текст] : учебное пособие
для студентов стомат. ф-тов мед. институтов / Е. А. Магид, Н. А. Мухин. - М. : Медицина,
1981. - 280 с. Всього: 122 прим. (абонемент – 119).

У навчальному посібнику у формі
малюнків і схем представлено будову
ротової
порожнини;
розвиток,
прорізування і анатомія молочних і
постійних зубів. У розділі ендодонтії
показані топографія порожнини рота,
анатомічна будова коренів, ендодонічній
інструментарій,
методи
лікування
пульпіту,
періодонтіту.
Посібник
призначений
для
студентів
стоматологічних
інститутів
і
стоматологічних факультетів медичних
інститутів.

616.31(02)
П69
Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) [Текст] : Навч. посібник
для студ. стоматологів / За ред. М.Ф. Данилевського. - Львів : Світ, 1993. - 184 с.
Всього: 150 прим. (абонемент – 132).
У посібнику викладено мету і
завдання фантомного курсу, розглянуто
організацію
та
устаткування
стоматологічних
підрозділів,
топографічну анатомію постійних
і
тимчасових
(молочних)
зубів,
гістологічну будову тканин зуба,
принципи препарування та пломбування
каріозних
порожнин
I-V
класів,
пломбувальні матеріали для тимчасових
і постійних пломб, інструментальне і
медикаментозне оброблення кореневих
каналів зубів, пломбування кореневих
каналів
різними
пломбувальними
матеріалами.
Для
викладачів
та
студентів стоматологічних факультетів
медичних інститутів.

616.31(084)
М12
Магид, Е. А.
Фантомный курс терапевтической стоматологии. Атлас. [Текст] : Учеб. пособие для
студ. стомат. ф-тов мед. ин-тов / Е. А. Магид, Н. А. Мухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Медицина, 1987. - 304 с. Всього: 66 прим. (абонемент – 49).

Навчальний посібник доповнено
новими малюнками і текстом. Описані
будови
порожнини рота, розвиток,
прорізування і аномалії зубів, парадонта.
Представлені
стоматологічний
інструмент, нові пломбууючі матеріали,
матеріали і методика їх застосування.
Розглянуті лікування карієсу, пульпіту і
парадонтіту. Призначений для студентів
стоматологічного факультету.

Список наукової літератури,
яка є в бібліотеці

616.314.1
Р 93
Рыбаков А.И. и Гранин А.В.
Профилактика кариеса. Кемерово., Кн. Изд-во,1972. 42 с. Прим. 4.
616.314.6
К 90
Кулаженко В.И.
Пародонтоз и его лечение с примиеением вакуума. Одесса, Кн.
Изд.,1960. 146 с. Прим. 3.
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“Терапевтична
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.
1-30/30226

Підручник

Рожко
М.М.

Стоматологія.
Кн. 2

К.:
Медицина,
2018

101

МОЗУ
№23-0125/173

Підручник
національний

Борисен
ко А.В.

Терапевтична
стоматологія в
4т. Т.1
Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

К.:
Медицина,
2017

51

МОЗУ№2301-25/173
26.10.07

Учебник

Борисен
ко А.В.

Терапевтичная
стоматология в
4т. Т.1.
Пропедевтика
терапевт.
стоматология

К.:Медици
на,2017

10

MH and
MEU

Manual

Ozhogan Z.R.

Practical skills for state
certification of the
speciality “Dentistry”

IFNMU,20
15

50

МОЗУ
№230125/17
3

Підручни
к

Данилевський
Д.Ф.

Терапевтична
стоматологія в 4т. Т.3.
Захворювання
парадонта.Карієс.
Пульпіт. Періодонтит

К.:
Медицина
,2017

52

МОЗУ
№4
16.12.20
16

Навчальн
ометодичн
ий
посібник

Рожко М.М.

Комплекс алгоритм для
підгот. до атестації
випускників спец.
“Стоматологія”

ІФНМУ,2
019

1

Вч.
Рада
УМСА
№9
15.05.19

Навчальн
ий
посібник

Петрушанко
Т.О.

Клінічний практикум із
тер. стомат.= Clinical
practicum in Therapeutic
Dentistry

К.:
ЦУЛ,2019

20

Вчена
рада
УМСА
№3
22.11.17

Навчальн
ий
посібник

Петрушанко
Т.О.

Виробнича практика з
терап. стоматології

К.:
ЦУЛ,2018

10
0

Вчена
рада
ІФМУ
№20
27.12.20
16

Навчальн
ометодичн
ий
посібник

Герелюк В.І.

Терапевтична
стоматологія.
Особливості
використання сучасних
ручних інструментів

ІФНМУ,2
017

18
0

МОНУ
№1/1119167
12.12.12

Посібник
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Розділ 2
Наукові статті працівників
кафедри за 2015-2020рр.

 Вівчаренко, Т. І.
Зміни динаміки лікування хворих з генералізованим пародонтитом та
гіпертонічною хворобою залежно від способу лікування [Текст]
/ Т. І. Вівчаренко, М. М. Рожко // Галицький лікарський вісник. — 2018. — т.25,
№ 4. — С.8-11.
 Вівчаренко, Т. І.
Динаміка лікування хворих з генералізованим пародонтитом та артеріальною
гіпертензією [Текст] / Т. І. Вівчаренко, М. М. Рожко // Бабенківські читання
(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науковопрактичної конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 ІваноФранківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.33.
 Вівчаренко, Т. І.
Зміни рівня прозапальних цитокінів у пацієнтів з генералізованим
пародонтитом та гіпертонічною хворобою залежно від способу лікування
[Текст] / Т. І. Вівчаренко, М. М. Рожко // Галицький лікарський вісник. —
2017. — т.24, № 4. — С.4-6.
 Вівчаренко, Т. І.
Оцінка стану ротової порожнини у хворих з генералізованим пародонтитом II
ступеня та гіпертонічною хворобою II стадії [Текст] / Т. І. Вівчаренко,
М. М. Рожко // Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 4. — С.12-15.

 Вівчаренко, Т. І.

Оцінка стану тканин пародонта в пацієнтів з генералізованим пародонтитом та
гіпертонічною хворобою [Текст] / Т. І. Вівчаренко, М. М. Рожко // Галицький
лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 2. — С.13-15.
 Вівчаренко, Т. І.
Показники обміну кальцію у пацієнтів з генералізованим пародонтитом та
гіпертонічною хворобою [Текст] / Т. І. Вівчаренко, М. М. Рожко // Архів
клінічної медицини ( дар). — 2018. — № 1. — С.10-12.
 Герелюк, В. І.
Застосування тренажера для відпрацювання практичних навичок роботи в
дзеркалі студентами стоматологічного факультету [Текст] / В. І. Герелюк,
Т. І. Матвійків, Н. В. Нейко // Медична освіта. — 2019. — № 2. — С.75-78.
 Стан неспецифічної резистентності,вираженість запального процесу та
інтоксикації у хворих на генералізований пародонтит [Текст] / В. І. Герелюк,
О. П. Кобрин, Н. І. Кукурудз та ін. // Клінічна стоматологія. — 2015. — № 34. — С.113. — Матеріали VII науково-практичної конференції "Інноваційні
технології в стоматології " [25 вересня 2015 року ,м.Тернопіль].

 Герелюк, В. І.
Актуальні аспекти використання навчально-практичного ендодонтичного
фантому,виготовленого за допомогою епоксидної смоли для відпрацювання
практичних навичок студентами в стоматології [Текст] / В. І. Герелюк,
Т. І. Матвійків, М. М. Ільків // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). —
2017. — № 8 (44). — С.95-99.
 Герелюк, В. І.
Закритий кюретаж пародонтальної кишені та нехірургічна пародонтальна
терапія як основи базової терапії патології пародонту [Текст] / В. І. Герелюк,
Т. І. Матвійків, М. М. Ільків // Современная стоматология. — 2017. — № 3. —
С.28-31.
 Клінічна ефективність застосування цементу на основі мінерального
триоксидного агрегату за умов діагностованих перфоративних уражень кореня
зуба [Текст] / В. І. Герелюк, Т. І. Матвійків, Н. М. Павелко, І. Й. Павелко
// Современная стоматология. — 2019. — № 2. — С.24-26.
 Довганич, О. В.
Синглетно-киснева терапія у комплексному лікуванні хворих на
генералізований пародонтит [Текст] / О. В. Довганич, В. І. Герелюк
// Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.25-27.

 Удосконалення
навчального процесу за допомогою використання
мультимедійних технологій в іноземних студентів при вивченні терапевтичної
стоматології та дитячої терапевтичної стоматології [Текст] / Н. С. Мельник,
В. І. Герелюк, А. С. Мельничук та ін. // Архів клінічної медицини ( дар). —
2016. — № 2. — С.60-63.
 Посилення мотивації стоматологічного факультету до самостійної
позааудиторної роботи з метою підвищення ефективності навчального процесу
[Текст] / Н. С. Мельник, В. І. Герелюк, А. С. Мельничук та ін. // Буковинський
медичний вісник. — 2017. — т.21, № 1. — С.244-247.
 Довганич, О. В.
Синглетно-киснева терапія у комплексному лікуванні хворих на
генералізований пародонтит [Текст] / О. В. Довганич, В. І. Герелюк
// Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.25-27.
 Герелюк, В. І.
Актуальні аспекти використання навчально-практичного ендодонтичного
фантому,виготовленого за допомогою епоксидної смоли для відпрацювання
практичних навичок студентами в стоматології [Текст] / В. І. Герелюк,
Т. І. Матвійків, М. М. Ільків // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). —
2017. — № 8 (44). — С.95-99.

 Герелюк, В. І.

Закритий кюретаж пародонтальної кишені та нехірургічна пародонтальна
терапія як основи базової терапії патології пародонту [Текст] / В. І. Герелюк,
Т. І. Матвійків, М. М. Ільків // Современная стоматология. — 2017. — № 3. —
С.28-31.
 Стан неспецифічної резистентності,вираженість запального процесу та
інтоксикації у хворих на генералізований пародонтит [Текст] / В. І. Герелюк,
О. П. Кобрин, Н. І. Кукурудз та ін. // Клінічна стоматологія. — 2015. — № 34. — С.113. — Матеріали VII науково-практичної конференції "Інноваційні
технології в стоматології " [25 вересня 2015 року ,м.Тернопіль].
 Клініко-епідеміологічні особливості перебігу та стан неспецифічного захисту
ротової порожнини у хворих на вітряну віспу [Текст] / О. Я. Пришляк,
О. П. Бойчук, Т. З. Кобрин та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2015. —
т.22, № 1. — С.73-75.
 Стан неспецифічної резистентності,вираженість запального процесу та
інтоксикації у хворих на генералізований пародонтит [Текст] / В. І. Герелюк,
О. П. Кобрин, Н. І. Кукурудз та ін. // Клінічна стоматологія. — 2015. — № 34. — С.113. — Матеріали VII науково-практичної конференції "Інноваційні
технології в стоматології " [25 вересня 2015 року ,м.Тернопіль].

 Кобрин, О. П.

Вплив комплексного лікування на стан тканин пародонта у хворих на
генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією у віддалені
терміни після лікування [Текст] / О. П. Кобрин // Галицький лікарський
вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.31-34.
 Кобрин, О. П.
Підготовка студентів стоматологічного факультету до практично-орієнтованого
державного іспиту на кафедрі терапевтичної стоматології в умовах навчання за
кредитно-трансферною системою [Текст] / О. П. Кобрин // Буковинський
медичний вісник. — 2015. — т.19, № 1. — С.258-260.
 Клініко-епідеміологічні особливості перебігу та стан неспецифічного захисту
ротової порожнини у хворих на вітряну віспу [Текст] / О. Я. Пришляк,
О. П. Бойчук, Т. З. Кобрин та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2015. —
т.22, № 1. — С.73-75.
 Стан неспецифічної резистентності,вираженість запального процесу та
інтоксикації у хворих на генералізований пародонтит [Текст] / В. І. Герелюк,
О. П. Кобрин, Н. І. Кукурудз та ін. // Клінічна стоматологія. — 2015. — № 34. — С.113. — Матеріали VII науково-практичної конференції "Інноваційні
технології в стоматології " [25 вересня 2015 року ,м.Тернопіль].

 Матвійків, Т. І.
Оцінювання ефективності лікування генералізованого пародонтиту на основі
вивчення патологічної рухомості зубів методикою періотестометрії. Клінічний
зріз [Текст] / Т. І. Матвійків // Запорожский медицинский журнал. — 2017. —
№ 5. — С.658-662.
 Мельник, Н. С.
Організація виробничої практики в умовах кредитно-модульної системи у
студентів IV курсу стоматологічного факультету [Текст] / Н. С. Мельник,
Л. Ю. Плав'юк, С. В. Федоров // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22,
№ 4 ( ч.1). — С.115-121.
 Мельник, Н. С.
Організація виробничої практики в умовах кредитно-модульної системи у
студентів IV курсу стоматологічного факультету [Текст] / Н. С. Мельник,
Л. Ю. Плав'юк, С. В. Федоров // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22,
№ 4 ( ч.1). — С.115-121.
 Ожоган, З. Р.
Сучасні технології викладання новітніх стоматологічних методик лікування
[Текст] / З. Р. Ожоган, Л. В. Мізюк, І. А. Ожоган // Актуальні питання
підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної
конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ :
ІФНМУ, 2019. — С.46.

 Ожоган, З. Р.

Сучасні технології викладання новітніх стоматологічних методик лікування [Текст]
/ З. Р. Ожоган, Л. В. Мізюк, І. А. Ожоган // Актуальні питання підвищення якості
освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною
участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.46.
 Ожоган, І. А.
Практична підготовка студентів з терапевтичної стоматології [Текст] / І. А. Ожоган
// Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 1. — С.111-112.
 Плав'юк, Л. Ю.
Вплив хронічного стресу на студентів стоматологічного факультету [Текст]
/ Л. Ю. Плав'юк, М. В. Красій, Н. П. Махлинець // Актуальні питання підвищення
якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з
міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. —
С.112.
 Тарнавська, Л. В.
Досвід організації самостійної роботи студентів при вивченні хірургічної
стоматології [Текст] / Л. В. Тарнавська, В. П. Пюрик, Н. М. Павелко // Актуальні
питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної
конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ :
ІФНМУ, 2019. — С.162-163.

 Стасюк, Н. О.

Результати комплексного імунотропного лікування хворих на генералізований
пародонтит із супутньою ішемічною хворобою серця при застосуванні
препаратів рослинного походження [Текст] / Н. О. Стасюк // Art of Medicine. —
2019. — № 2. — С.105-112.
 Chubiy, I. Z.
Treatment Features of Generalized Paradontitis in Environmentally Contaminated
Regions of Prykarpattia [Текст] / I. Z. Chubiy, M. M. Rozhko // Галицький
лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 4 ( ч.1). — C.89-91.
 Чубій, І. З.
Лікування генералізованого пародонтиту початкового ступеня розвитку в
осіб,які проживають на екологічно забруднених територіях Прикарпаття
[Текст] / І. З. Чубій, М. М. Рожко // Український стоматологічний альманах. —
2015. — № 6. — С.5-8.
 Чубій, І. З.
Фотофорез флавоноїдів у комплексному лікуванні хворих на генералізований
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 Чубій, І. З.
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Розділ 3
Поточні державні інформатори про
оперативне відображення змісту
друкованих в Україні видань

• Літопис авторефератів дисертацій
• Літопис журнальних статей
• Український реферативний журнал.

Серія 4. Медицина. Медичні науки

Інформаційні можливості
бібліотеки ІФНМУ
 Із придбанням АБІС “УФД/Бібліотека”

почалося
поетапне
впровадження
автоматизації
бібліотечно-бібліографічних процесів.
 На бібліотечному сайті користувачі мають
можливість
ознайомитись
з
новими
надходженнями до бібліотеки, з переліком
дисертацій, захищених в ІФНМУ, з передплатою
періодичних видань.
 Електронний
каталог
бібліотеки
ІФНМУ
підключено
до
інтернету.
Це
дає
змогу
користувачам мати вільний доступ до перегляду та
замовлення
літератури.
Електронний
каталог: http://lib.ifnmu.edu.ua/elekt-kat

• Студенти

та

викладачі університету мають
можливість
безкоштовно
користуватись
повнотекстовим пошуком по системі HINARI
(http://hinarilogin.research4life.org).
• На комп’ютерах читального залу запропоновано
доступ до РБД PubMed, котра дозволяє проводити
пошук за реферативними
статтями:
(www.nebi.nlm.nih.gov/PubMed).

Звертаємось з проханням надати
бібліотеці електронний варіант,
виданих кафедрою підручників,
монографій, навчально-методичних
посібників. Надані матеріали
використовуватимуться з метою
ознайомлення без права копіювання.

