


Програма Дня кафедри 

• мета проведення Дня кафедри 

• книжково-інформаційна виставка 

“Стоматологія ПО” 

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри  

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 
 



Мета Дня кафедри 

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну 

 презентацію Дня кафедри стоматології ПО 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.  

 



Розділ 1 

 

На допомогу навчальному процесу та 

науковим дослідженням 

 



Книжково-інформаційна  виставка 

“Стоматологія ПО” 



  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. 

616.31(02) 

С81 

    Стоматологія [Текст] : підруч. для лікарів-інтернів, стоматологів ф-тів 

післядипломної освіти вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр.(МОЗ України). Кн.1 / за ред. 

М.М. Рожка. - у 2-х кн. - К. : Медицина, 2013. - 872 с. Всього: 176 прим. (абонемент – 

159) 



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:  101 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. 

 



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.1 / 

ed. by M.M.Rozhko / M.M. Rozhko, Z.B. Popovych, V.D. Kuroiedova et al.; ed. by 

M.M.Rozhko. - К. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 792 p.  Всього:  200 прим. (абонемент -

189).  

  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. 



616.31(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. 

 



 У підручнику висвітлюються основні питання 

клініки ортопедичної стоматології та стоматології дитячого 

віку . Розділи підручника відповідають програмі та 

навчальному плану з навчання в інтернатурі із 

спеціальності “Стоматологія”. 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. 

 Текст підручника супроводжується багатим 

оригінальним ілюстративним матеріалом. 

 Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів 

після дипломної освіти, магістрантів, аспірантів, клінічних 

ординаторів, і лікарів-стоматологів. 

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. - Івано-Франківськ : Нова 

Зоря, 2007. - 520 с. Всього: 206 прим. (абонемент – 196) 



 У підручнику висвітлюється основні питання 

клініки терапевтичної та хірургічної стоматології. Розділи 

підручника відповідають навчальному плану та програмі з 

навчання в інтернатурі зі спеціальності “ Стоматологія”. 

Викладено головні питання клініки, діагностики та 

лікування твердих тканин зубів, тканин пародонту, слизової 

оболонки ротової порожнини. 

 Розглянуто питання клінічної картини, 

діагностики та лікування хірургічної патології щелепно-

лицевої ділянки. Текст підручника супроводжується 

багатим оригінальним ілюстративним матеріалом. 

 Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів 

після дипломної освіти, магістрантів, аспірантів, 

клінічних ординаторів, і лікарів-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: 67 прим. (абонемент – 62) 



616.314-089.23(075.8) 

О-70 

    Ортопедична стоматологія [Текст] : нац. підручник для студ., лікарів-інтернів, 

магістрів, резидентів стомат. факультетів / за ред. М.М. Рожка, В.П. Неспрядька /Рожко 

М.М., Неспрядько В.П., Палійчук І.В., Дмитришин Т.М., Парасюк Г.З., Вербовська Р.І., 

Штурмак В.М./. - К. : ВСВ"Медицина", 2020. - 720 с. Всього:  200 прим. (абонемент – 

191). 

  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) 

К93 

    Курс лекцій з ортопедичної стоматології для системи післядипломної освіти 

[Текст] : Навч. посібн. / Під ред. Рожко М.М. - Івано-Франківськ : Вид-во ІВФДМА, 

2003. - 396 с. Всього:  99 прим. (абонемент –79 ). 

 У навчальному посібнику на сучасному 

методичному рівні висвітлюються питання 

організації ортопедичної допомоги населенню, 

клініки, діагностики та лікування ортопедичних 

хворих. Лекції відповідають типовим програмам та 

навчальним планам із спеціальності “Ортопедична 

стоматологія” для лікарів ортопедів, ПАЦ та курсів 

стажування. 



14-089.2(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) 

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. 

 



616.314-084(075.8) 

З-40 

    Заяць, Т. І. 

    Профілактика стоматологічних захворювань [Текст] : Навч. посібн. для студ. стомат. 

факульт. мед. ун-ів та ін-ів / Т. І. Заяць, Л. О. Жуковська. - 2 - ге вид. виправл. допов. - 

Львів : Новий світ - 2000, 2018. - 322 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 25). 

  У навчальному посібнику детально 

викладений необхідний матеріал з питань 

впливу харчування на розвиток 

стоматологічних захворювань, індексної оцінки 

гігієнічного стану ротової порожнини, методів і 

засобів індивідуальної та професійної гігієни 

рота, гігієнічного навчання і виховання 

населення, методів профілактики основних 

стоматологічних захворювань. Навчальний 

посібник розрахований на студентів відділення 

“Стоматологія” за спеціальністю 

“Стоматологічна справа” стоматологічних 

факультетів медичних університетів та 

інститутів. 

 



616.311(02) 

С76 

    Стан слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострих інфекційних 

захворюваннях [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. / Р. В. 

Казакова, Г. Б. Матейко, М. Н. Воляк та ін. ; за ред. Р.В. Казакової. - Львів : ГалДент, 

2012. - 152 с. Всього:  1 прим. 

  У навчальному посібнику розглянуті 

питання етіології, патогенезу, клініки, 

лікування і профілактики інфекційних 

захворювань, що супроводжуються зміною 

слизистої оболонки порожнини рота . У 

книзі використаний принцип клінічно-

синдромної і диференціальної діагностики 

інфекційних хвороб з урахуванням 

наявності енантем і їх поєднання.  

  Видання актуальне і потрібне 

студентам стоматологічного факультету , 

субординаторам, інтернам лікарям-

стоматологам. Корисні поради знайдуть для 

себе дерматологи, оториноларингологи. 



616.319(02) 

У75 

    Ускладнення від місцевої анестезії у щелепно-лицевій ділянці [Текст] : Посібник. У 2-х. 

т. Т.I. / Р. А. Гумецький, М. М. Рожко, О. Е. Завадка, П. М. Скрипніков. - Львів-Івано-

Франківськ-Полтава : ВД "Наутілус", 2000. - 235 с.  Всього:  8 прим. (абонемент – 6). 

  У посібнику розглянуто ускладнення 

зумовлені  неін’єкційним та ін’єкційним 

способами блокади в щелепно-лицеві ділянці. 

Грунтовно аналізуються небезпечні  побічні  

реакції, викликані ушкодженням  судин, 

травмування нервів та їх гілок, а також 

внутрінньозв’язковим, -пульповим, -підкістковим, 

-надкістковим  способами місцевої анестезії. 

Подаються рекомендації щодо профілактики  

зараження як пацієнтів, так і лікарів-стоматологів 

інфекційним гепатитом, ВІЛ-інфекцією. Отже, 

лейкомотив книги – безпека місцевої анестезії та 

операційного втручання. 



616.319(02) 

У75 

    Ускладнення від місцевої анестезії у щелепно-лицевій ділянці [Текст] : Посібник. У 3-х. 

т. Т.II. / Р. А. Гумецький, М. М. Рожко, О. Е. Завадка та ін. - Львів-Івано-Франківськ-

Полтава : ВД "Наутілус", 2001. - 226 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6). 

  У посібнику розглянуто ускладнення , 

зумовлені  неін’єкційним та ін’єкційним 

способами блокади в щелепно-лицеві ділянці. 

Грунтовно аналізуються небезпечні  побічні  

реакції, викликані ушкодженням  судин, 

травмування нервів та їх гілок, а також 

внутрінньозв’язковим, -пульповим, -

підкістковим, -надкістковим  способами 

місцевої анестезії. Подаються рекомендації 

щодо профілактики  зараження як пацієнтів, 

так і лікарів-стоматологів інфекційним 

гепатитом, ВІЛ-інфекцією. Отже, лейкомотив 

книги – безпека місцевої анестезії та 

операційного втручання. 



616.319(02) 

У75 

    Ускладнення від місцевої анестезії у щелепно-лицевій ділянці [Текст] : Посібник. У 3-

х. т. Т.III. / Р. А. Гумецький, М. М. Рожко, О. Е. Завадка, П. М. Скрипніков. - Львів-

Івано-Франківськ-Полтава : ВД "Наутілус", 2002. - 235 с. Всього:  11 прим. (абонемент – 

6). 

  У посібнику розглянуто ускладнення , 

зумовлені  неін’єкційним та ін’єкційним 

способами блокади в щелепно-лицеві 

ділянці. Грунтовно аналізуються небезпечні  

побічні  реакції, викликані ушкодженням  

судин, травмування нервів та їх гілок, а 

також внутрінньозв’язковим, -пульповим, -

підкістковим, -надкістковим  способами 

місцевої анестезії. Подаються рекомендації 

щодо профілактики  зараження як пацієнтів, 

так і лікарів-стоматологів інфекційним 

гепатитом, ВІЛ-інфекцією. Отже, лейкомотив 

книги – безпека місцевої анестезії та 

операційного втручання. 

 



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:  

198 прим. (абонемент – 186). 

 У навчальному посібнику викладено 

головні питання клінічної картини, діагностики 

та лікування захворювань слизової оболонки 

ротової порожнини. Розділи посібника 

відповідають навчальному плану та програмі з 

навчання в інтернатурі та передатестаційному 

циклу зі спеціальності «Стоматологія», 

«Терапевтична стоматологія».Для студентів, 

лікарів-інтернів, магістрів, аспірантів, клінічних 

ординаторів, лікарів-стоматологів. 

 



 У підручнику представлено всі основні 

розділи щелепно-лицевої хірургії: викладено методику 

обстеження хворих, наведено основні відомості про 

застосування загального і місцевого знеболювання, 

розглянуто сучасні місцеві анестетики й ускладнення, 

пов’язані з їх застосуванням, детально описано 

операцію видалення зуба, можливі ускладнення і 

методи їх профілактики. Велику увагу приділено 

етіології, патогенезу, особливостям клінічного 

перебігу, диференціальній діагностиці та лікуванню 

гострих і хронічних (неспецифічних і специфічних) 

запальних захворювань щелеп і м’яких тканин. 

616.314-089.23(075.8) 

Т41 

    Тимофєєв, О. О. 

    Щелепно-лицева хірургія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. - мед. 

університ., інститут. й академій / О. О. Тимофєєв. - 2 - е вид., виправл. - К. : 

ВСВ"Медицина", 2017. - 752 с. Всього:  16 прим. (абонемент – 11). 



616.314-089.23(075.8) 

Ч-41 

    Тимофеев, А. А. 

    Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология [Текст] : учебник в 2 

книгах для студ. мед. вузов. кн. 1 / А. А. Тимофеев. - К. : ВСИ"Медицина", 2020. - 992 с.  

Всього:  10 прим. (абонемент – 5). 

 В учебнике представлены все основные разделы 
челюстно-лицевой хирургии: изложена методика обследования 
больных, приведены основные данные о применении общего и 
местного обезболивания, рассмотрены современные местные 
анестетики и осложнения, связанные с их применением, 
детально описана операция удаления зуба, указаны возможные 
осложнения и способы их предупреждения. В издании 
описаны неогнестрельные повреждения мягких тканей и 
переломы костей челюстно-лицевой области, вывихи нижней 
челюсти, особенности клинического течения и оказания 
помощи больным при термическом поражении. Рассмотрены 
заболевания слюнных желёз, опухолеподобные образования 
мягких тканей и костей лицевого отдела черепа, 
доброкачественные и злокачественные опухоли данной 
локализации, предраковые заболевания. Описаны заболевания 
височно-нижнечелюстного сустава, заболевания и 
повреждения нервов челюстно-лицевой области.  

 Издание проиллюстрировано таблицами, схемами, 
рисунками, а также дополнено тестами для контроля уровня 
знаний. 

  Для студентов стоматологических факультетов 
медицинских вузов, врачей-интернов, врачей-стоматологов, 
курсантов и врачей смежных специальностей. 

 



616.319(02) 

Т41 

    Тимофеев, А. А. 

    Челюстно-лицевая хирургия [Текст] : учебник для студ. высших учеб. завед. IV ур. 

акк. (МОНУ лист №1/11-5662 від 27.07.2007) / А. А. Тимофеев. - К. : Медицина, 2010. - 576 

с. + 40 с. Всього:  3 прим. (абонемент -1). 

 У підручнику представлено всі 

основні розділи щелепно-лицевої хірургії: 

викладено методику обстеження хворих, 

наведено основні відомості про застосування 

загального і місцевого знеболювання, 

розглянуто сучасні місцеві анестетики й 

ускладнення, пов’язані з їх застосуванням, 

детально описано операцію видалення зуба, 

можливі ускладнення і методи їх профілактики. 

Велику увагу приділено етіології, патогенезу, 

особливостям клінічного перебігу, 

диференціальній діагностиці та лікуванню 

гострих і хронічних (неспецифічних і 

специфічних) запальних захворювань щелеп і 

м’яких тканин. 

 



616.31-089(075.8) 

O-50 

    Oral and Maxillofacial Surgery [Текст]. Part 1 / edited by V. Malanchyk. - Вид. 2-ге. - 

Вінниця : Нова Книга, 2018. - 440 p. Всього:  10 прим. (абонемент – 5). 

 У підручнику (частина 1) представлено 

сучасні теоретичні та практичні погляди в галузі 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії, які базуються на дослідженнях та 

досягненнях вітчизняних та світових вчених. 

Викладені матеріали повністю відповідають новій 

навчальній програмі, яку розроблено на кафедрі 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольца як опорній. Підручник 

призначено для студентів III-IV курсів 

стоматологічних факультетів університетів та 

практикуючих лікарів. 



616.31-089(02) 

O-68 

    Oral and Maxillofacial Surgary [Текст] : textbook. P. 2 / ed. by V. Malanchuk. - Vinnytsia : 

Nova Knyha Publishers, 2011. - 288 p. Всього:  30 прим. (абонемент – 26). 

 У підручнику (частина 2) представлено 

сучасні теоретичні та практичні погляди в галузі 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії, які базуються на дослідженнях та 

досягненнях вітчизняних та світових вчених. 

Викладені матеріали повністю відповідають новій 

навчальній програмі, яку розроблено на кафедрі 

хірургічної стоматології та щелепно - лицевої 

хірургії Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця як опорній. Підручник 

призначено для студентів IV-V курсу 

стоматологічних факультетів університетів та 

практикуючих лікарів. 



616.314-089.23(075.8) 

П81 

    Пропедевтика ортопедичної стоматології [Текст] : підручник для студ. стоматолог. ф-

тів / за ред. Д.М. Короля. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 328 с. Всього:  50 прим. 

(абонемент – 45). 

 У підручнику викладаються короткий 

анатомо-фізіологічний нарис жувального апарату; 

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). Підручник містить в собі 

електронний додаток з курсом «Основи технологій 

виготовлення зубних протезів». Текст підручника 

супроводжується багатим ілюстративним матеріалом. 

 Підручник підготовлено згідно з вимогами 

навчального плану і нині діючої програми вищих 

навчальних закладів III-IV рівня акредитації. 

 



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(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) 

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 лікарів-стоматологів-ортопедів. 

 



616.31-03(075.8) 

М34 

    Матеріалознавство в стоматології [Текст] : навчальний посібник / за ред. Короля Д.М. 

- Вінниця : Нова Книга, 2019. - 400 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 25). 

 Навчальний посібник містить відомості 

про загальні властивості стоматологічних 

матеріалів та їх застосування в ортопедичній і 

терапевтичній стоматології. Книга призначена для 

студентів та викладачів стоматологічних 

факультетів та лікарів-інтернів.  



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. 



616.314-071 

Б90 

    Бульбук, О. В. 

    Сучасні підходи до стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів [Текст] 

: монографія / О. В. Бульбук, М. М. Рожко, О. І. Бульбук. - Івано-Франківськ : Івано-

Франківськ, 2020. - 140 с. Всього:  60 прим. (абонемент – 54). 

 Монографія присвячена 

вивченню методик діагностики та 

обгрунтуванню вибору методу лікування 

пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів. На основі результатів проведених 

досліджень висвітлені нові рекомендації 

щодо підвищення ефективності лікування 

хворих. 



616.31(075.8) 

Ф24 

    Фармакотерапія в стоматології [Текст] : навч. посібник для студ. стомат. факультетів / 

В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова, Г. Ю. Островська, М. М. Рябушко. - 2-е вид. - Вінниця : 

Нова Книга, 2019. - 400 с. Всього:  45 прим. (абонемент -40). 

 Авторами посібника наведено 

рекомендації студентам стоматологічних 

факультетів та практикуючим фахівцям-

стоматологам із ефективного застосування 

фармакотерапії в умовах стоматологічної 

практики. Надано фармакологічну 

характеристику основних груп лікарських 
засобів, які застосовують у стоматології 
 



616.314-002-053.2(075.8) 

П58 

    Попович, З. Б. 

    Карієс та його ускладнення у дітей [Текст] : навч. посібн. для студ. стомат факульт. 

мед. вузів, лікарів-інтернів, практичних лікарів / З. Б. Попович, М. М. Рожко, Е. В. 

Безвушко. - 2 - е вид., доповн. і переробл. - Івано-Франківськ : "Нова Зоря", 2020. - 

232 с. Всього:  100 прим. (абонемент- 93). 

 У навчальному посібнику 

систематизовано та узагальнено сучасні 

погляди на етіологію, патогенез, клініку 

та лікування найпоширеніших 

стоматологічних захворювань – карієсу, 

пульпіту та паріодонтиту. 



616.314 

П52 

    Полонейчик, Н. М. 

    Ротационные системы в стоматологии [Текст] : справочник / Н. М. Полонейчик. - 

Минск, К. : Новое знание. Медицина, 2017. - 177 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6). 

 У довіднику представлені основні технічні 

характеристики, призначення і правила експлуатації 

ротаційних систем, що застосовуються в стоматології 

для препарування зубів і для обробки конструкційних 

і пломбувальних матеріалів. Докладно розглядаються 

області застосування, порядок експлуатації та догляд 

за елементами ротаційних систем. Призначений для 

лікарів-стоматологів, зубних техніків, студентів 

стоматологічних факультетів та учнів зуботехнічних 

відділень. 



616.31(075.8) 

Н60 

    Нідзельський, М. Я. 

    Естетичні акценти стоматології [Текст] : навчальний посібник для лікарів-інтернів / 

М. Я. Нідзельський, Є. Г. Шиян, Г. М. Давиденко. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 208 с. 

Всього:  10 прим.(абонемент – 5). 

 Зміст посібника передбачає 

надбання лікарями нових теоретичних 

знань з основ естетико-косметичного 

протезування для удосконалення 

професійних навичок естетичного 

спрямування. 



616.31(075.8) 

Н46 

    Нейростоматологія [Текст] : навч. посібн. для студ. стомат факульт. / під ред. Гриб В. 

А. /Гриб В.А., Геник С.І., Герасимчук В.Р., Дорошенко О.О., Купновицька-Сабадош 

М.Ю., Максимчук Л.Т., Михалойко О.Я./. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2018. - 188 с. 

Всього:  44 прим. (абонемент – 39). 
 

 У навчальному посібнику 

викладений матеріал для самостійної 

підготовки студентів стоматологічних 

факультетів до практичних занять  

неврології 



616.314-77(075.8) 

З-40 

    Заяць, Т. І. 

    Знімні пластинкові протези [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл І-

ІVр. акред. стомат. факультетів мед. ін-ів та унів-ів / Т. І. Заяць, Я. З. Липська. - Львів : 

Новий світ - 2000, 2018. - 224 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6). 

 У навчальному посібнику 

детально викладені теоретично обгрунтовані 

лабораторні етапи виготовлення часткових і 

повних знімних пластинкових протезів, 

сучасні технології литтєвого пресування, 

холодної та гарячої компресаційної 

полімеризації із застосуванням новітньої 

апаратури.Навчальний посібник 

розрахований на студентів відділення 

“Стоматологія ортопедична” у навчальних 

закладах І-ІІ рівня акредитації, повністю 

відповідає програмі навчання, а також може 

бути корисним для студентів 

стоматологічних факультетів медичних 

інститутів та університетів. 



616.311-007(02) 

Ф72 

    Фліс, П. С. 

    Ортодонтія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних. закл. освіти IV р. акр. 

(рек. МОЗУ) / П. С. Фліс. - К.-Вінниця : Нова книга, 2015. - 312 с. Всього:  30 прим. 

(абонемент – 25). 

  Підручник підготовлено згідно з 

програмою викладання ортодонтії у 

вищих навчальних закладів IV рівня 

акредитації. Представлено нове значення 

ортодонтії як науки, методи дослідження, 

класифікації, етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, методи лікування та 

профілактики стійких аномалій і 

деформацій зубощелепного апарату. 

Підручник підготовлено згідно з 

вимогами нового навчального плану МОЗ 

України і діючої програми вищих 

навчальних закладів IV рівня акредитації. 

 



616.31-053-089(02) 

Х23 

    Харьков, Л. В. 

    Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку [Текст] : нац. 

підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. (наказ МОЗУ №505 від 22.06.2010 р.) 

/ Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова ; за ред. Л. В. Харькова. - К. : Медицина, 

2015. - 496 с. Всього:  40 прим. (абонемент – 33).  

  У підручнику докладно 

висвітлено питання етіології та 

патогенезу, закономірностей клінічного 

перебігу запальних, травматичних, 

пухлинних процесів і вроджених вад 

розвитку щелепно-лицевої ділянки в 

дітей. Подані нові дані щодо діагностики, 

диференціальної діагностики та 

лікування цих захворювань. Для 

студентів стоматологічного і 

педіатричного факультетів вищих  

медичних навчальних закладів України 

III-IV рівня акредитації, інтернів та 

лікарів-стоматологів. 

 



616.31-053(02) 

П81 

    Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології [Текст] : підручник для студ. стомат. 

ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (МОЗУ протокол №2 від 26.01.2011 р.) / за ред. Л.О. 

Хоменко. - К. : Книга-плюс, 2012. - 312 с. Всього:  20 прим. (абонемент – 15). 

  У підручнику висвітлено питання 

доклінічного курсу дитячої терапевтичної 

стоматології, зокрема організації роботи 

стоматологічного кабінету, сучасні методи 

дезінфекції та стерилізації, особливості анатомічної 

будови тимчасових і постійних зубів. Велику увагу 

приділено сучасним методам препарування та 

пломбування каріозних порожнин I-V класу в 

тимчасових і постійних зубах. Великий розділ 

присвячено особливостям ендодонтичної техніки та 

пломбування кореневих каналів зубів у дітей.  

  Для студентів стоматологічних факультетів 

вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів 

акредитації, лікарів-інтернів, дитячих стоматологів. 

 



616.31-053(02) 

П81 

    Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології [Текст] : навч. посіб. для студ. 

стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (ЦМК МОЗУ) / за ред. Р. В. Казакової. - К. : 

Медицина, 2006. - 272 с. Всього:  13 прим.  (абонемент -8). 

  Посібник складається з двох 

частин: теоретичної та методичних 

рекомендацій до заняття. У першій 

частині викладено основний матеріал, 

яким студенти повинні оволодіти в 

процесі навчання. У другій частині подано 

методичні рекомендації до кожного 

практичного заняття, де вказано основні 

питання, а також тести для перевірки 

засвоєних знань. Посібник створено на 

допомогу студентам у вивченні основ  

дитячої терапевтичної стоматології. Для 

студентів стоматологічних факультетів 

вищих медичних навчальних закладів IV  

рівня акредитації.  

 



616.31-053(02) 

Т35 

    Терапевтична стоматологія дитячого віку [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. та 

стомат. закл. осв. ІІІ-IV р. акр. / Л. О. Хоменко, О. І. Остапко, О. Ф. Кононович та ін. ; за 

ред. Хоменко Л.О. - К. : Книга плюс, 1999. - 526 с. Всього:  47 прим. (абонемент – 27). 

  У підручнику висвітлюються 

питання клініки, діагностики та 

лікування основних стоматологічних 

захворювань у дітей. Викладено сучасні 

погляди на етіологію та патогенез карієсу, 

його ускладнення, хвороби парадонта і 

захворювання слизової оболонки  і 

захворювання слизової оболонки ротової 

порожнини у дітей. Розглядаються 

сучасні методи профілактики та 

лікування стоматологічних захворювань у 

дітей. Текст супроводжується багатим 

ілюстративним матеріалом. Для студентів 

стоматологічних факультетів, інтернів та 

лікарів-стоматологів. 

 



616.31-053-089(02) 

Х23 

    Харьков, Л. В. 

    Хірургічна стоматологія дитячого віку [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 

III-IV р. акр. (МОЗ України) / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова ; за ред. Л. В. 

Харькова. - К. : Книга плюс, 2003. - 480 с.  Всього:  34 прим. (абонемент – 26). 

  У  підручнику докладно 

висвітлено питання етіології та патогенезу, 

закономірностей клінічного перебігу 

запальних, травматичних, пухлинних 

процесів і вроджених вад розвитку щелепно-

лицевої ділянки у дітей. Представлені нові 

дані щодо діагностики та лікування  цих 

захворювань. Для студентів 

стоматологічного і педіатричного факультету 

медичних навчальних закладів України III-IV 

рівня акредитації, інтернів та лікарів-

стоматологів. 

 



616.314-084(075.8) 

П84 

    Профілактика стоматологічних захворювань [Текст] : навч. посібн. для студ. стомат. 

факульт. вищ. мед. навч. закл. ІV р. акред. / за ред. Смоляр Н.І. - Львів : Магнолія 2006, 

2019. - 368с. Всього:  20 прим. (абонемент – 5). 

  Цей посібник розрахований на підготовку 

студентів, лікарів-стоматологів-інтернів та 

лікарів-стоматологів до самостійного прийому 

стоматологічних хворих з профілактичною 

метою. У посібнику розглянуті питання значення 

профілактичного направлення, основних 

принципів і задач профілактики карієсу зубів. 

Актуальність профілактики карієсу зубів 

зумовлена його значною поширеністю серед 

дитячого і дорослого населення країни та 

наслідками його ускладнень, які призводять до 

втрати зубів, порушення функції шлунково-

кишкового тракту, жувального апарату та втрати 

естетичного оптимуму.  

 



616.314-084(075.8) 

П84 

    Профілактика стоматологічних захворювань [Текст] : підруч. для студ. стомат. 

факульт. закл. вищ. мед. освіти / за ред. Л.Ф. Каськової. - стереот. вид. - Львів : Магнолія 

2006, 2019. - 404с.  Всього:  20 прим. (абонемент – 15). 

  В підручнику висвітлені 

анатомофізіологічні особливості будови 

щелепно-лицевої ділянки у дітей в різні 

вікові періоди, розвиток зубів, їх анатомія, 

гістологічна будова тканин зуба та роль 

факторів, які впливають на процеси їх 

формування. Детально представлені 

причини виникнення карієсу і 

захворювань тканин пародонта та шляхи 

їх усунення. Значна увага приділена 

предметам та засобам гігієни з 

можливістю їх використання в дитячому 

віці. Приведені заходи по гігієнічному 

навчанню населення, впровадженню 

комплексної системи профілактики 

стоматологічних захворювань у дітей.  



616.31-053(02) 

Н15 

    Навчальний посібник для тестового контролю з дитячої терапевтичної стоматології 

для студентів IV курсу. Модуль 1 "Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу 

тимчасових і постійних зубів у дітей: діагностика, лікування" [Текст] : спец.: 

Стоматологія / за ред. Г.М. Мельничук. - Івано-Франківськ, 2014. - 144 с. Всього:  60 

прим. (абонемент – 53). 

  Навчальний посібник  для 

тестового контролю з дитячої 

терапевтичної стоматології для cтудентів  

IV  курсу з модуля 1 “Карієс, некаріозні 

ураження, ускладнення карієсу 

тимчасових і постійних зубів  у дітей: 

діагностика, лікування”. Посібник містить 

тести, які відповідають галузевим 

стандартам освіти, розробленими і 

затвердженими МОЗ і МОН  України для 

спеціальності  “лікар-стоматолог”.  

 

 



616.31(07) 

Н15 

    Навчальний посібник для тестового контролю з ортодонтії для студентів ІІІ курсу 

[Текст]. Модуль 1 : Діагностика зубощелепних аномалій та деформацій / під ред. Г.М. 

Мельничук. - Івано-Франківськ : В-во ІФНМУ, 2015. - 122 с.  Всього:  50 прим. 

(абонемент – 43). 

  Навчальний посібник містить 

тести, які відповідають галузевим 

стандартам освіти, розробленими і 

затвердженими МОЗ і МОН  України для 

спеціальності  “лікар-стоматолог”. 

Затверджено  на профільному  

методичному комітеті  зі стоматологічних 

дисциплін  Івано-Франківського 

національного університету. 

 



616.31-084(075.8) 

З-41 

    Збірник алгоритмів виконання практичних навичок та задач із профілактики 

стоматологічних захворювань [Текст] : Навчальний посібник / під заг. ред. Мельничука 

Г.М./ Мельничук Г.М., Костюк І.Р., Білищук М.В., Шовкова Н.І., Лісецька І.С., 

Літинська О.В., Задорожна І.В., Хомик М.І., Григорів Р.П./. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 

2018. - 44 с. Всього:  40 прим. (абонемент – 33). 

  Збірник алгоритмів виконання 

практичних навичок та задач із 

профілактики стоматологічних 

захворювань для студентів III курсу 

стоматологічного факультету.  

Навчальний посібник містить алгоритми 

практичних навичок, які відповідають 

галузевим стандартам освіти, 

розробленим і затвердженим МОЗ і МОН 

України для спеціальності “лікарів-

інтернів”. 

 



616.31-084(02) 

К93 

    Курс лекцій із профілактики стоматологічних захворювань [Текст] = Курс лекций по 

профилактике стоматологических заболеваний : Навч. посібник / Г. М. Мельничук, Г. М. 

Гаврилів, М. Н. Воляк, Г. Б. Кімак. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2009. - 292 с. Всього:  4 

прим. (абонемент – 2). 

  Навчальний посібник присвячений 

профілактиці стоматологічних 

захворювань  - одній із найважливіших 

дисциплін дитячої стоматології, яку 

студенти починають опановувати на ІІІ 

курсі і продовжують вивчати в 

субординатурі та інтернатурі. Посібник 

сприятиме формуванню у читачів 

системного погляду на стоматологічну 

практику, а також навчить методів і 

способів її конкретного втілення в 

практику. Посібник складається з двох 

частин. У першій – лекції українською 

мовою. У другій – короткий переклад 

лекцій на російську мову, які адресовані 

російськомовним студентам іноземних 

факультетів. 

 



616.311-007(02) 

O-81 

    Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations [Текст] : texbook for English 

speaking students of dental faculties of higher medical education institutions of the IV level of 

accred.(Rec.MESU Letter №1/11-13003 13.08.2014) / P. S. Flis, H. P. Leonenko, V. V. 

Filonenko, N. M. Doroshenko ; edited by P. S. Flis. - second edition, corrected. - К. : AUS 

Medicine Publishing, 2016. - 176 р. Всього:  30 прим.(абонемент- 23). 

  Підручник присвячений 

проблемам етіології, патогенезу, клініки, 

діагностики, методам лікування та 

профілактики клінічної картини й 

лікування дефектів зубів і зубних рядів та 

сучасних технологій, виготовлення 

ортопедичних конструкцій. Книга 

підготовлена за програмою вищих 

медичних навчальних закладів IV рівня 

акредитації. 

 



616.31-053-089(02) 

K42 

    Kharkov, L. V. 

    Pediatric oral and maxillofacial surgary [Текст] : textbook for students of higher medical 

education institutions of the 4th level of acc. (MPHU) / L. V. Kharkov, L. M. Yakovenko, N. V. 

Kiselyova ; ed. by L.V. Kharkov. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. - 104 p. Всього:  25 

прим. (абонемент – 18). 

  У підручнику докладно 

висвітлено питання етіології та 

патогенезу, закономірностей клінічного 

перебігу запальних, травматичних, 

пухлинних процесів і вроджених вад 

розвитку щелепно-лицевої ділянки в 

дітей. Подані нові дані щодо 

діагностики, диференціальної 

діагностики та лікування цих 

захворювань.  

  Для студентів стоматологічного і 

педіатричного факультетів вищих  

медичних навчальних закладів України 

III-IV рівня акредитації, інтернів та 

лікарів-стоматологів. 



616.31-053(02) 

P36 

    Pediatric therapeutic dentistry [Текст] : a text-book for students of dental faculties of 

higher educ. institutions of IV acc. level (the Ministry of Public Health of Ukraine written 

record №2, 1.06.2012) / ed. by L.A. Khomenko. - K. : "Book-plus", 2012. - 236 p. Всього:  10 

прим. (абонемент – 5). 

  У підручнику висвітлюються 
питання клініки, діагностики та 
лікування основних стоматологічних 
захворювань у дітей. Викладено сучасні 
погляди на етіологію та патогенез карієсу, 
його ускладнення, хвороби парадонта і 
захворювання слизової оболонки  і 
захворювання слизової оболонки ротової 
порожнини у дітей. Розглядаються 
сучасні методи профілактики та 
лікування стоматологічних захворювань у 
дітей. Текст супроводжується багатим 
ілюстративним матеріалом.  

  Для студентів стоматологічних 
факультетів, інтернів та лікарів-
стоматологів. 

 



616.31-053(02) 

Т35 

    Терапевтична стоматологія дитячого віку [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. 

закл. ІІІ-IV р. акр. (МОЗУ, протокол МОНУ №2 від 04.06.2013 р.). Т.1 : Карієс зубів та 

його ускладнення / за ред. Л.О. Хоменко. - К. : Книга плюс, 2014. - 432 с. Всього:  10 

прим. (абонемент – 4). 

  У підручнику висвітлено питання 

клініки, діагностики та лікування  

основних стоматологічних захворювань у 

дітей. У  першому томі викладено сучасні 

погляди щодо етіологію і патогенезу 

Особливу увагу приділено сучасним 

методам діагностики основних 

стоматологічних захворювань у дитячому 

віці. Наведено класифікацію і принципи 

лікування некаріозних уражень твердих 

тканин зубів. Окремий розділ присвячено 

лікуванню карієсу та його ускладненням 

в умовах загального знеболення. 

   Для студентів стоматологічних 

факультетів, інтернів і стоматологів. 



616.31-053(02) 

Т35 

    Терапевтична стоматологія дитячого віку [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. 

закл. ІІІ-IV р. акр. (МОЗУ, протокол МОНУ №2 від 04.06.2013 р.). Т.2 / за ред. Л.О. 

Хоменко. - К. : Книга плюс, 2015. - 328 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 4). 

  У підручнику висвітлено питання 
клінічної картини, діагностики та 
лікування основних стоматологічних 
захворювань у дітей. Розділи видання 
відповідають типовому навчальному 
плану і типовій навчальній програмі зі 
спеціальності “Стоматологія  дитяча” 
затверджених Міністерством охорони 
здоров’я . Згідно із сучасними вимогами  
до кожного розділу включено контрольні 
запитання і тестові завдання. Текст 
підручника супроводжується значною 
кількістю ілюстративного клініко-
рентгенологічного матеріалу.  

  Для студентів стоматологічних 
факультетів, інтернів і стоматологів. 



616.31-053(07) 

T97 

    Tutorial for the test control in pediatric therapeutic stomatology for the IV course students 

[Текст] : for the IV course students. Module 1 : Dental caries, not carious abnormalities, 

complications of dental caries in primary and permanent teeth in children, diagnosis and 

treatment / ed. by G.M. Melnychuk. - Ivano-Frankivsk, 2015. - 98 p. Всього:  45 прим.  

(абонемент -38). 

  Навчальний посібник містить 

тести, які відповідають галузевим 

стандартам освіти, розробленими і 

затвердженими МОЗ і МОН  України 

для спеціальності  “лікар-стоматолог”. 

Затверджено  на профільному  

методичному комітеті  зі 

стоматологічних дисциплін  Івано-

Франківського національного 

університету. 

 

 

 



616.31-053.2(075.8) 

Д38 

    Детская терапевтическая стоматология [Текст] : учебник для студ. стомат. факульт., 

интернов и врачей. Т.1 / под ред. Л.А. Хоменко. - К. : Книга-плюс, 2018. - 395 с.  

Всього:  5 прим. (абонемент – 1). 

  У підручнику висвітлено питання 

клініки, діагностики та лікування  

основних стоматологічних захворювань 

у дітей. У  першому томі викладено 

сучасні погляди щодо етіологію і 

патогенезу Особливу увагу приділено 

сучасним методам діагностики основних 

стоматологічних захворювань у 

дитячому віці. Наведено класифікацію і 

принципи лікування некаріозних 

уражень твердих тканин зубів. Окремий 

розділ присвячено лікуванню карієсу та 

його ускладненням в умовах загального 

знеболення.  

  Для студентів стоматологічних 

факультетів, інтернів і стоматологів. 

 



616.31-053.2(075.8) 

Д38 

    Детская терапевтическая стоматология [Текст] : учебник для студ. стомат. факульт., 

интернов и врачей. Т.2 / под ред. Л.А. Хоменко. - К. : Книга-плюс, 2018. - 308 с.  

Всього:  5 прим. (абонемент – 1). 

  У підручнику висвітлено питання 

клінічної картини, діагностики та 

лікування основних стоматологічних 

захворювань у дітей. Розділи видання 

відповідають типовому навчальному 

плану і типовій навчальній програмі зі 

спеціальності “Стоматологія  дитяча” 

затверджених Міністерством охорони 

здоров’я . Згідно із сучасними вимогами  

до кожного розділу включено контрольні 

запитання і тестові завдання. Текст 

підручника супроводжується значною 

кількістю ілюстративного клініко-

рентгенологічного матеріалу. 

   Для студентів стоматологічних 

факультетів, інтернів і стоматологів. 

 



616.31-053(02) 

П81 

    Пропедевтика детской терапевтической стоматологии [Текст] : підручник для студ.-

іноземців стомат. ф-тів ВМНЗ ІІІ- IV р. акр. / под ред. Л.А. Хоменко. - К. : Книга-плюс, 

2015. - 314 с.  Всього:  2 прим. 

  У підручнику висвітлені питання 

доклінічного курсу дитячої терапевтичної 

стоматології, в тому числі організації 

роботи стоматологічного кабінету, 

сучасні методи дезінфекції і стерилізації, 

особливості анатомічного будови 

тимчасових і постійних зубів. Велику 

увагу наділено сучасним методам  

препарування каріозних  порожнин I-V 

класів у тимчасових і постійних зубів. 

Наведена характеристика пломбувальних 

матеріалів і адгезивних систем.  

  Для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчальних 

закладів III-IV рівнів акредитації , 

лікарів-інтернів, дитячих стоматологів. 



616.31-053-089(02) 

Х23 

    Харьков, Л. В. 

    Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста [Текст] 

: Учебник / Л. В. Харьков, Л. Н. Яковенко, И. Л. Чехова. - М. : Книга плюс, 2005. - 472с. 

Всього:  3 прим. (абонемент – 1). 

  У підручнику докладно висвітлено 

питання етіології та патогенезу, 

закономірностей клінічного перебігу 

запальних, травматичних, пухлинних 

процесів і вроджених вад розвитку 

щелепно-лицевої ділянки у дітей. 

Представлені нові дані щодо діагностики 

та лікування  цих захворювань.  

  Для студентів стоматологічного і 

педіатричного факультету медичних 

навчальних закладів України III-IV рівня 

акредитації, інтернів та лікарів-

стоматологів. 

 



616.31-053(02) 

Т35 

    Терапевтическая стоматология детского возраста [Текст] : учеб. для студ. стомат. ф-

тов высших мед. учебных заведений IV ур. акк. (МЗУ протокол №1 от 23.03.2007 г.) / под 

ред. Л.А. Хоменко. - 2-е изд., дополненое, переработанное. - К. : Книга плюс, 2010. - 804 с. 

Всього:  10 прим. (абонемент – 5). 

  У підручнику висвітлені питання 
клініки, діагностики і лікування  
основних стоматологічних захворювань у 
дітей. Викладені сучасні погляди на 
етіологію і патогенез карієсу, його 
ускладнення, хвороби  парадонта, 
захворювання  слизової оболонки 
порожнини рота у дітей.  Особливу увагу  
приділено сучасним методам діагностики 
стоматологічних захворювань у дітей.  
Представлена класифікація і принципи 
лікування некаріозних вражень твердих 
тканин зубів. Текст підручника 
супроводжується багатим ілюстративним 
матеріалом.  

  Для студентів стоматологічних 
факультетів, інтернів і лікарів-
стоматологів. 



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 клінічно-

біологічні 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) 

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 структурно-

логічних  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. 



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 III-IV 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(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. - 4-е вид., перероб. та доповн. - К. : Медицина, 2020. - 456 

с.Всього: 30 прим. (абонемент – 25). 

  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. 



616.31-083(075.8) 

Н40 

    Невідкладні стани у стоматологічній практиці [Текст] : Навч. посібн. для лікарів-

інтернів, 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 III-IV 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. 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 III-IV 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, лікарів-інтернів, 

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(075.8) 

Т35 

    Терапевтична стоматологія. Особливості використання сучасних ручних інструментів 

на етапах проведення професійної гігієни ротової порожнини [Текст] : Навчально-

методичний 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 стоматологів-

парадонтологів, лікарів інтернів, клінічних 

ординаторів. 

 



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. 



Література, яка не 

користується 

попитом 



616.31-084(02) 

С51 

    Смоляр, Н. І. 

    Профілактика стоматологічних захворювань у дітей [Текст] : Навчальний посібник 

для студ. мед. вузів / Н. І. Смоляр, З. П. Масний, Л. Г. Поліканова. - Львів : Світ, 1995. - 

152 с.  Всього:  163 прим. (абонемент – 148). 

  У навчальному посібнику 

викладено анатомо-фізіологічні 

особливості ротової порожнини у дітей. 

Наведено дані про поширення 

стоматологічних захворювань, методи 

обстеження та критерії стоматологічного 

статусу дитини. Узагальнено відомості з 

профілактики карієсу, захворювань 

парадонта та зубощелепових аномалій у 

дітей.  Викладена методика  гігієнічного 

навчання дітей та організації комплексної 

системи профілактики стоматологічних 

захворювань.  

  Для студентів  стоматологічних і 

педіатричних факультетів медичних 

інститутів. 



616.31-053(02) 

З-12 

    Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей [Текст] : Учеб. пособие 

/ А. И. Марченко, Р. В. Казакова, Е. Н. Дычко и др. - Ивано-Франковск, 2003. - 

330 с. Всього:  4 прим. (абонемент – 3). 

  У посібнику описані 

морфологічні і функціональні  

особливості  слизової оболонки 

порожнини рота у дітей різного віку. 

Викладені сучасні дані про етіологію, 

методи діагностики і диференціальної 

діагностики певних груп захворювань 

слизової оболонки. Представлені дані 

про принципи використання  лікарських 

засобів, що найчастіше використовують 

у клініка. Увагу приділено профілактиці 

і диспаснеризацію дітей із 

захворюванням СОПР.   

  Видання рекомендується 

студентам стоматологічного факультету і 

лікарям-інтернам. 

 



616.31-053(02) 

Д49 

    Дитяча стоматологія [Текст] : навч. посібник / О. В. Удовицька, Л. Б. Лепорська, Т. М. 

Спірідонова та ін. - К. : Здоров'я, 2000. - 296с. Всього:  206 прим. (абонемент – 186). 

  Навчальний посібник 

присвячений стоматології дитячого 

віку. У ньому висвітлено питання 

організації стоматологічної допомоги 

дітям, діагностики, клініки, 

профілактики та лікування карієсу і 

його ускладнень, захворювань слизової 

оболонки порожнини рота й парадонта, 

зубощелепних аномалій.  

  Розглянуто аспекти імунології у 

дитячій стомтології. 



616.314-08-053(02) 

С81 

    Стоматологічна профілактика у дітей [Текст] : Навч. посібник для студ. мед. ун-тів та 

ін-тів / Л. О. Хоменко, В. І. Шматко, О. І. Остапко та ін. - К. : ІСДО, 1993. - 192 с. Всього:  

24 прим. (абонемент – 21). 

  У посібнику розглянуті структура 

і властивості емалі зуба, особливості 

будови тканин парадонту і складу ротової 

рідини. Наведені сучасні дані про 

поширеність та інтенсивність карієсу і 

хвороб парадонту, методи їх оцінки. 

Чимало  місця займають питання, 

пов’язані із захисними механізмами 

порожнини рота. Надано певної уваги 

характерові харчування його ролі у 

профілактиці карієсу , хвороб парадонту, 

комплексної системи профілактики 

стоматологічних захворювань. 

 Розрахований на лікарів-

стоматологів, студентів-медиків. 



616.31-053(02) 

Д38 

    Детская терапевтическая стоматология [Текст] : учебное пособ. для студ. стомат. 

факульт. / Под редакцией В.И. Куцевляка. - Балаклея : ИИК "Балаклейщина", 2002. - 

420 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 10). 

  У навчальному посібнику 

представлені питання клініки, 

діагностики і лікування основних 

стоматологічних захворювань 

терапевтичного профілю у дітей. 

Викладені сучасні погляди на етіологію, 

патогенез карієсу, некаріозних 

пошкоджень зубів,  ускладненого карієсу, 

захворювань парадонту і слизьової 

оболонки ротової порожнини. Розглянуті 

сучасні методи лікування основних 

стоматологічних захворювань у дітей. 

Текст посібника має  великий 

ілюстративний матеріал.  

  Для студентів стоматологічного 

факультету та лікарів-інтернів. 



616.31-053(02) 

К93 

    Курякина, Н. В. 

    Терапевтическая стоматология детского возраста [Текст] : учеб. пособ. для стомат. ф-

тів / Н. В. Курякина. - М. : Медицинская книга, 2004. - 744 с. Всього:  8 прим. (абонемент 

– 7). 

  У підручнику представлені всі 

основні розділи терапевтичної 

стоматології дитячого віку. Детально 

описаний стан дитячої стоматологічної 

служби, сучасні методи обстеження 

хворих, особливості дитячого організму, 

наведені останні дані з етіології, 

патогенезу, діагностики, лікування і 

профілактики карієсу зубів і його 

ускладнень, некаріозних уражень, 

захворювань парадонту і слизової 

оболонки ротової порожнини.  

  Книга призначена для студентів 

стоматологічних факультетів медичних 

вузів, дитячих стоматологів. 



616.31-053(02) 

К60 

    Колесов, А. А. 

    Стоматология детского возраста [Текст] : Учебник для студентов стомат. ф-тов мед. 

институтов / А. А. Колесов. - 3-е изд., перер. и доп. - М. : Медицина, 1985. - 479 с. Всього:  

148 прим. (абонемент – 138). 

  У підручнику викладені основні 

розділи стоматології дитячого віку і 

основні етапи її розвитку. Особливу увагу 

приділено питанню диспансеризації 

дитячого населення у стоматолога. Нове 

висвітлення отримали такі розділи, як 

знеболення, інтенсивна терапія та 

реанімація, запальні процеси щелепно-

лицевої ділянки,  захворювання скронево-

нижньощелепного суглобу і слизового 

захворювання порожнини рота, карієс і 

хвороби зубів у дітей некаріозного 

походження.  

  Підручник призначений для 

студентів стоматологічних інститутів і 

стоматологічних факультетів медичних 

інститутів. 



616.31-053(02) 

С81 

    Стоматология детского возраста [Текст] : Учебник для студентов стомат. ф-тов мед. 

институтов / Под ред. А.А. Колесова. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Медицина, 1991. - 464 с.  

Всього:  61 прим. (абонемент – 45).  

  У четвертому виданні підручника 

введені нові розділи, присвячені 

взаємозв’язку стоматологічних і 

соматичних захворювань у дітей, медико-

генетичному  консультуванню пробандів і 

їх сімей, запальним процесам слинних 

залоз у дітей. У розділі, призначеному 

захворюванням слизової оболонки рота, 

описано клінічний прояв СНІДУ в 

порожнині рота. Нове освітлення 

отримали такі розділи, як профілактика 

карієсу, методи функціональної 

діагностики аномалій розвитку щелепних 

кісток, пухлин щелепно-лицевої ділянки. 

 У підручнику наведені контрольні 

питання і ситуаційні задачі. 



616.31-053 

С81 

    Стоматология детского возраста [Текст] : Руководство для врачей / Под ред. Т.Ф. 

Виноградовой. - М. : Медицина, 1987. - 528 с. Всього:  73 прим. (абонемент – 69). 

  У посібнику висвітлені питання 

організації стоматологічної допомоги дітям. 

Висвітлені діагностика і лікування карієсу 

зубів, захворювання слизової ротової 

оболонки і парадонта, травми зубів і щелеп, 

пухлин. Викладені питання знеболення при 

проведенні діагностичних  лікувальних  

заходів.  Описані відновлювальні 

пломбувальні матеріали. Велику увагу  

приділено питанням гігієни ротової 

порожнини, гігієнічному вихованню дітей, 

профілактиці стоматологічних захворювань у 

дітей в різні вікові періоди.  

  Книга розрахована  для стоматологів. 



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 щелепно-

лицевих 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 щелепно-

лицевих 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 щелепно-

лицевої області ,  розглянуті основні 

питання зубного протезування.  Заново 

написані розділи  “Протезування 

дефектів зубних рядів  мостовидними 

протезами”, “Ортодонтія”, “Щелепно-

лицева ортопедія”.   

  Для студентів стоматологічних 

факультетів медичних інститутів і 

стоматологічних інститутів. 



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 

 



616.31-053 

В49          Виноградова Т.Ф. 

                      Диспансеризация детей у стоматолога. – М.:Медицина,1978. – 184с. 
Прим. 10. 

616.31-053 

Р 17         Разумеева Г.И. и др. 

                     Первичная профилактика стоматологических заболеваний у детей./Г.И. 
Разумеева, Е.В.Удовицкая, Н.М. Букреева. – К.”Здоров’я”,1987. – 152с. Прим. 5. 

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: 
Руководство. – 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. 



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 приминением вакуума. Одесса, Кн. 

Изд.,1960. 146 с. Прим. 3. 

 



Книгозабезпеченість 

навчальної дисципліни 

“Стоматологія ПО”  

за 2016 – 2021 рр. 

 



Назва 

дисципліни  
Наявність  грифа  

Вид видання 

відповідно до 

грифа 

Автори Назва  

Рік, 

місце    

видання 

Кількі

сть 

примі

рників 

Пропедевтика  

терапевтичної 

стоматології 

МОЗУ№23-01-

25/173   26.10.07 

Підручник   

національний 

БорисенкоА.В Терапевтична 

стоматологія   в 4 т.    

Т.1: Пропедевтика 

терапевтичної 

стоматології 

К.: 

Медицина,

2020 

30 

МОЗ №08.1-

30/30226   23.11.16 

Підручник  Рожко М.М. Стоматологія                                

кн.2       

К.: 

Медицина,

2018 

101 

МОЗУ№23-01-

25/173   26.10.07 

Підручник   

національний 

Борисенко А.В Терапевтична 

стоматологія в 4 т.    

Т.1: Пропедевтика 

терапевтичної 

стоматології 

К.: 

Медицина,

2017 

51 

МОЗУ№23-01-

25/173   26.10.07 

Учебник Борисенко А.В Терапевтическая 

стоматология в 4 т.     

Т.1:Пропедевтика 

терапевт 

стоматологии 

К.:Медици

на,2017 

10 



Пропедевтика 

ортопедичної 

стоматології 

МОНУ№1/11-23-

2-61  21.11.18 

Підручник   Король  Д.М. Пропедевтика 

ортопедичної 

стоматології 

Вінниця:

НK, 2019 

50 

МОЗ України  №3    

16.10.2012 

Підручник   Черкашин  С.І. Пропедевтика 

ортопедичної 

стоматології  

Терноп.:Д

МУ,2016 

2 

МОЗУ №2   

02.06.16 

Textbook Rozhko M.M. Dental-prosthetic 

technique 

К:Книга 

плюс,2016 

100 

МОЗ України  №8  

10.04.2019 

Manual Kaskova L.F. Propaedeutics of children 

therapeutic dentistry  

Lviv: 

Magnolia, 

2019 

30 

Пропедевтика 

дитячої 

терапевтичної 

стоматології 

МОЗУ№23-01-

25/173   26.10.07 

Підручник   

національни

й 

БорисенкоА.В Терапевтична 

стоматологія   в 4 т.    

Т.1: Пропедевтика 

терапевтичної 

стоматології 

К.: 

Медицина

,2020 

30 

МОЗ №08.1-

30/30226   23.11.16 

Підручник  Рожко М.М. Стоматологія                                

кн.2       

К.: 

Медицина

,2018 

101 

МОЗ України  №8  

10.04.2019 

Manual Kaskova L.F. Propaedeutics of children 

therapeutic dentistry  

Lviv: 

Magnolia, 

2019 

30 

МОЗУ  №2   

02.06.16 

Textbook Rozhko M.M. Dental-prosthetic 

technique 

К.:Книга 

плюс,2016 

100 



Профілактика     

стоматологічни

х захворювань 

Вч.рада УМСА   

№2    17.10.18 

Підручник Каськова Л.Ф. Профілактика 

стоматологічн. 

захворювань 

Львів:Маг

нолі,2019  

20 

МОЗ №08.1-

30/30226   

23.11.16 

Підручник Рожко М.М. Стоматологія                                           

кн.2       

К.: 

Медицина, 

2018 

101 

МОН України  

№4    01.10.2010 

Навчальний 

посібник 

Смоляр Н.І. Профілактика 

стоматологічних 

захворюван 

Львів:Маг

нолі,2019  

20 

МОЗУ Навчальний 

посібник 

Заяць Т.І. Профілактика 

стоматологічних 

захворюван 

Львів:Н.С

віт, 2018 

30 

Вчена 

радаІФНМУ№1 

20.09.17  

Навчальний 

посібник 

Мельничук Г.М. Збірник алгоритмів 

виконання практ.нави 

-  чок,задач 

профілактики 

стомат.захворюван 

ІФНМУ, 

2018 

90 

MHU№.08.1-

30/30226, 

23.11.16  

Textbook Rozhko M.M. Stomatology                                             

v.1 

К.: 

Medicine , 

2020 

200 

MHU№.08.1-

30/30226, 

23.11.16  

Textbook Rozhko M.M. Stomatology                                             

v.2 

К.: 

Medicine , 

2018 

300 

МОЗУ Textbook Flis P.S. Orthodontics K.: 

Medicine, 

2016  

30 



Ортодонтія            МОЗУ №23-01-

25/173  26.10.07 

Підручник Данилевський Д.Ф. Терапевтична 

стоматологія в 4 т.     

Т.2:          

Карієс.Пульпіт.Період

онтит.Ротовий сепсис 

К.:Медици

на, 2020 

30 

МОЗУ№23-

0125/173    

26.10.07 

Підручник Данилевський Д.Ф. Терапевтична 

стоматологія. В 4 т.              

т.3 Захворювання 

пародонта                     

Карієс. Пульпіт. 

Періодонтит 

К.: 

Медицина,

2018 

21 

МОЗ №08.1-

30/30226   

23.11.16 

Підручник Рожко М.М. Стоматологія                                           

кн.2       

К.: 

Медицина, 

2018 

101 

МОЗУ№08.1-

30/30226  

23.11.16 

Textbook Rozhko  M.M. Stomatology                                             

v.2 

K.:Medicin

e,  2018  

300 

МОЗУ Textbook Flis P.S. Orthodontics K.: 

Medicine, 

2016  

30 



Терапевтична 

стоматологія 

МОЗУ №23-01-

25/173 26.10.07 

Підручник Данилевський Д.Ф. Терапевтична 

стоматологія. В 4 т.             

Т.2:   Карієс. Пульпіт. 

Періодонтит 

К.:Медици

на, 2017  

53 

МОЗУ   №4    

16.12.2016  

Навчально-

методичний 

посібник 

Рожко М.М. Комплекс алгоритмів 

для підгот.до атестації 

випускників  

спец.''Стоматологія ''  

ІФНМУ,  

2019 

1 

Вч.рада УМСА  

№9     15.05.19 

Навчальний 

посібник 

Петрушанко Т.О. Клінічний практикум 

із тер. стоматології  = 

Сlinical practicum in 

Therapeutic Dentistry 

К. : ЦУЛ,  

2019 

21 

МОЗУ    №1    

17.03.2011 

Навчальний 

посібник 

Бобирьов В.М. Фармакотерапія в 

стоматології 

Вінниця: 

НК, 2019 

20 

Вчена 

радаУМСА №3   

22.11.17 

Навчальний 

посібник 

Петрушанко Т.О. Виробнича практика з 

терапев. стоматології 

К. : ЦУЛ,  

2018 

100 

Вчена рада 

ІФНМУ  №20 

27.12.2016 

Навчально-

методичний 

посібник 

Герелюк В.І Терапевтична 

стоматологія. 

Особливості 

використання 

сучасних ручних 

інструменті 

ІФНМУ,  

2017 

180 

МОНУ  №1/11-

19167  12.12.12 

Посібник Скрипник П.М. Невідкладні стани в 

стоматологіч. практиці 

К.: 

Медицина, 

2017 

30 



ЦМК МОЗУ   

№3        15.06.06     

Посібник Купновицька І.Г. Невідкладні стани на 

амбулаторному 

прийомі у стоматолога 

Вінниця: 

НК, 2017 

43 

Вч.РадаІФНМУ

№14    15.12.15  

Практикум Рожко М.М. КРОК 1. Стоматологія ІФНМУ, 

2017 

2 

 МОЗУ (лист № 

83-01-9/535 від 

03.11.2015р 

Навчальний 

посібник 

Кириленко, І. І. Захворювання 

слизової оболонки 

ротової порожнини  

К.:Медици

на, 2016 

200 

Вчена  рада 

ІФНМУ                   

№14      15.12.15  

Посібник Рожко М.М. Комплекс алгоритмів 

для підгот.до держ. 

атестації випускників  

спец.''Стоматологія ''  

ІФНМУ,  

2016 

75 

МОЗУ№23-01-

25/17     26.10.07 

Учебник Борисенко  А.В. Терапевтическая 

стоматология в т.4.  

т.2:Кариес.Пульпит. 

Периодонтит 

К.:Медици

на, 2017  

10 

MHU№.08.1-

30/30226, 

23.11.16  

Textbook Rozhko M.M. Stomatology                                             

v.1 

К.: 

Medicine , 

2020 

200 

МОЗУ№08.1-

30/30226  

23.11.16 

Textbook Rozhko  M.M. Stomatology                                             

v.2 

K.:Medicin

e,  2018  

300 

MHU№23-01-

025/173   

26.10.07 

Textbook Borysenko A.V. Рeriodontal and Oral 

Mucosa Diseases    v.2  

K.:Medicin

e,  2018  

30 



Хірургічна 

стоматологія в        

т.ч.  щелепно-

лицьова 

онкологія 

МОЗ №08.1-

30/30226   

23.11.16 

Підручник Рожко М.М. Стоматологія                                          

кн.2       

К.:Медици

на,2018  

100 

МОНУ  №1/11-

5662   27.07.07 

Підручник Тимофєєв О.О. Щелепно-лицева 

хірургія 

К.:Медици

на,2017 

16 

Вч.рада 

ІФНМУ№14    

15.12.15  

Практикум Рожко М.М. КРОК 1. Стоматологія ІФНМУ,  

2017 

2 

МОЗ №08.1-

30/30226   

23.11.16 

Підручник Рожко М.М. Стоматологія                                          

кн.2       

К.:Медици

на,2018  

100 

МОНУ  №1/11-

5662   27.07.07 

Підручник Тимофєєв О.О. Щелепно-лицева 

хірургія 

К.:Медици

на,2017 

16 

Вч.рада 

ІФНМУ№14    

15.12.15  

Практикум Рожко М.М. КРОК 1. Стоматологія ІФНМУ,  

2017 

2 

Вч. Рада 

ІФНМУ №14 

15.12.15  

Посібник Рожко М.М. Комплекс алгоритмів 

для підгот.до держ. 

атестації випускників  

спец.''Стоматологія ''  

ІФНМУ,  

2016 

75 

Вчена рада 

ІФНМУ 

Методичні 

рекомендації 

Пюрик В.П. Одонтогенні запальні 

захворювання 

щелепно-лицевої 

ділянки 

ІФНМУ,  

2017 

78 

МОНУ  №4.1-

20/531   26.02.07 

Учебник Тимофеев  А. А. Челюстно-лицевая 

хирургия и 

хир.стом.т.1 

К.:Медици

на,2020  

10 



  Учебное  

пособие 

Рузин Г.П. Основы технологии 

операций в 

хирургической 

стоматологии и 

челюстно-лицевой 

хирургии 

Винница: 

НК, 2016 

5 

MPHU№23-01-

025/173 26.10.07 

 Textbook Borysenko  A.V. Operative Dentistry. 

Endodontics. v.1 

K.: 

Medicine , 

2020 

20 

MHU№.08.1-

30/30226, 

23.11.16  

Textbook Rozhko M.M. Stomatology                                             

v.1 

К.: 

Medicine , 

2020 

200 

МОЗУ№08.1-

30/30226  

23.11.16 

Textbook Rozhko  M.M. Stomatology                                               

v.2 

K.: 

Medicine,  

2018  

300 

MES  №1/11-

10388        

10.11.10       

Textbook Malanchuk  V. Oral and maxillofacial 

surgery ч.1 

Vinnytsia:

NK, 2018  

10 

Ministry of 

Education  

Science  №1/11-

10388            

10.11.2010       

Textbook Malanchuk  V. Oral and maxillofacial 

surgery ч.2 

Vinnytsia:

NK, 2018  

10 

MPHU№23-01-

025/173 26.10.07 

Textbook Borysenko  A.V. Operative Dentistry. 

Endodontics. V.1 

K.: 

Medicine , 

2016 

10 



Ортопедична 

стоматологія 

Вч.радаІФНМУ 

№3  26.02.2019 

Підручник Рожко М.М. Ортопедична 

стоматологія  

К.: 

Медицина, 

2020 

200 

МОЗУ  №2  

02.06.2016 

Підручник Рожко М.М. Зубопротезна техніка К.:Книга 

плюс,2016 

34 

МОНУ Навчальний 

посібник 

Заяць Т.І. Знімні пластинкові 

протези 

Львів:Н.Св

іт, 2018 

10 

Вч.РадаІФНМУ

№14    15.12.15  

Практикум Рожко М.М. КРОК 1. Стоматологія ІФНМУ, 

2017 

2 

МОЗУ№1/11-

23.2-97  18.07.19 

Навчальний 

посібник 

Король Д.М. Матеріалознавство в 

стоматології 

Вінниця: 

НК, 2019 

30 

ЦМК МОЗУ   

№2    01.06.12 

Навчальний 

посібник 

Нідзельський М.Я. Естетичні акценти 

стоматології 

Вінниця: 

НК, 2016 

10 

Вч. Рада ІФНМУ 

№14 15.12.15  

Посібник Рожко М.М. Комплекс алгоритмів 

для підгот.до держ. 

атестації випускників  

спец.''Стоматологія ''  

ІФНМУ, 

2016 

75 

MHU№.08.1-

30/30226, 

23.11.16  

Textbook Rozhko M.M. Stomatology                                             

v.1 

К.: 

Medicine , 

2020 

200 

МОЗУ№08.1-

30/30226  

23.11.16 

Textbook Rozhko  M.M. Stomatology                                             

v.2 

K.:Medicin

e, 2018  

300 

МОЗУ  №2     

02.06.2016 

Textbook Rozhko M.M. Dental-prosthetic 

technique 

К.:Книга 

плюс,2016 

100 

МОЗ України  

№9   15.05.2019 

Lecture  Novikov  V. Orthopaedic dentistry  Львів:Маг

нолі, 2019 

10 



Дитяча 

терапевтична 

стоматологія 

МОНУ  №1/11-

10290   04.07.14   

Підручник Хоменко  Л.О. Терапевтична 

стоматологія  дит. віку     

т.1   

К.:Книга 

плюс,2016 

1 

МОЗ України 

№2    25.02.2020 

Навчальний 

посібник 

Попович З.Б. Карієс та його 

ускладнення у дітей 

Ів.-Франк.,  

2020 

100 

МОЗУ  №2   від  

04.06.2013 

Навчальний 

посібник 

Мельничук  Г.М. Збірник ситуаційних 

задач із дитячої 

терапевтичної 

стоматології 

ІФНМУ, 

2018 

90 

МОЗУ  №2   від  

04.06.2013 

Навчальний 

посібник 

Мельничук  Г.М. Збірник ситуаційних 

задач із дитячої 

терапевтичної 

стоматології 

ІФНМУ, 

2018 

90 

Вч.рада ІФНМУ 

№1   20.09.17 

Посібник Рожко М.М. Комплекс алгоритмів 

для підгот.до держ. 

Атестації випускників  

спец.''Стоматологія ''  

ІФНМУ,  

2016 

75 

Вч.рада ІФНМУ 

№5    21.01.15 

Учебник Хоменко Л.А. Детская 

терапевтическая 

мтоматология т.1 

К.:Книга 

плюс,2018 

5 

МОН  України Учебник Хоменко Л.А. Детская 

терапевтическая 

мтоматология т.2 

К.:Книга 

плюс,2018 

5 

MHU№.08.1-

30/30226, 

23.11.16  

Textbook Rozhko M.M. Stomatology                                             

v.1 

К.: 

Medicine , 

2020 

200 

МОЗУ№08.1-

30/30226  

23.11.16 

Textbook Rozhko  M.M. Stomatology                                             

v.2 

K.:Medicin

e, 2018  

300 



Дитяча 

хірургічна 

стоматологія 

Вчена 

радаІФНМУ№5  

23.01.14 

Підручник  

національний 

Харьков  Л.В. Хірургічна 

стоматологія та ЩЛХ 

дит. віку                                      

К.:Медици

на, 2015 

40 

МОЗУ Посібник Рожко М.М. Комплекс алгоритмів 

для підгот.до держ. 

Атестації випускників  

спец.''Стоматологія ''  

ІФНМУ,  

2016 

75 

MHU№.08.1-

30/30226, 

23.11.16  

Textbook Rozhko M.M. Stomatology                                             

v.1 

К.: 

Medicine , 

2020 

200 

МОЗУ№08.1-

30/30226  

23.11.16 

Textbook Rozhko  M.M. Stomatology                                             

v.2 

K.:Medicin

e, 2018  

300 

Вч. Рада ІФНМУ 

№14 15.12.15  

Study guide Tkachenko, P. I. Pediatric oral and 

maxillofacial surgary 

Poltava,  

2016 

1 

ЦМКМОЗУ№23

-01-9  24.12.14 

Textbook Kharkov   L.V. Pediatric oral and 

maxillofacial surgary 

K.: 

Medicine, 

2015  

25 

МОЗУ   Test Melnychuk  G.M. Tutorialfor the test 

control in pediatric oral 

surgery 

IFNMU,  

2017 

45 



Зуботехнічне 

матеріалознавс

тво (Технології) 

МОЗУ№1/11-23.2-

97  18.07.19 

Навчальний 

посібник 

 Король Д.М. Матеріалознавство в 

стоматології 

Вінниця: 

НК, 2019 

30 

Моделювання 

анатомічної  

форми   зуба 

МОЗУ №08.1-

30/30226    

23.11.16 

Підручник Рожко М.М.  Стоматологія К. : 

Медицина, 

2018 

101 

 МОЗУ прот. №2 

від 02.06.2016 

Підручник Рожко М.М. Зубопротезна  техніка К.:Книга 

плюс, 

2016 

34 

МОЗУ прот. №2 

від 02.06.2016 

Textbook Rozhko M. M.  Dental-prosthetic 

technique  

K. : Book-

plus, 2016 

100 

Техніка 

виготовлення 

знімних 

протезів 

 МОЗУ прот. №2 

від 02.06.2016 

Підручник Рожко М.М. Зубопротезна  техніка К.:Книга 

плюс, 

2016 

34 

МОНУ Підручник Заяць Т.І. Знімні пластинкові 

протези 

Львів: НС, 

2018 

10 

Техніка 

виготовлення 

незнімних 

протезів 

МОЗУ №08.1-

30/30226    

23.11.16 

Підручник Рожко М.М.  Стоматологія К. : 

Медицина, 

2018 

101 

 МОЗУ прот. №2 

від 02.06.2016 

Навчальний 

посібник 

Рожко М.М. Зубопротезна  техніка К.:Книга 

плюс, 

2016 

31 



Техніка виготовлення 

бюгельних протезів 

МОЗУ №08.1-

30/30226    

23.11.16 

Підручник Рожко М.М.  Стоматологія К. : 

Медицина, 

2018 

101 

МОЗУ прот. №2 

від   02.06.2016 

Підручник Рожко М.М. Зубопротезна  

техніка 

К.:Книга 

плюс, 2016 

31 

Техніка  виготовлення 

ортодонтичних та 

ортопед. конструкцій  

у  дитячому віці 

МОЗУ №08.1-

30/30226    

23.11.16 

Підручник Рожко М.М.  Стоматологія К. : 

Медицина, 

2018 

101 

МОЗУ прот. №2 

від 02.06.2016 

Підручник Рожко М.М. Зубопротезна  

техніка 

К.:Книга 

плюс, 2016 

31 

Техніка  виготовлення 

щелепно-лицевих 

конструкцій 

МОЗУ №08.1-

30/30226    

23.11.16 

Підручник Рожко М.М.  Стоматологія К. : 

Медицина, 

2018 

101 

 МОЗУ прот. №2 

від 02.06.2016 

Підручник Рожко М.М. Зубопротезна  

техніка 

К.:Книга 

плюс, 2016 

31 

Сучасні технології 

виготовлення зубних 

протезів 

МОЗУ №08.1-

30/30226    

23.11.16 

Підручник Рожко М.М. Стоматологія К. : 

Медицина, 

2018 

101 

 МОЗУ прот. №2 

від 02.06.2016 

Підручник Рожко М.М. Зубопротезна  

техніка 

К.:Книга 

плюс, 2016 

31 

  Підручник Гороховська  О.М. Словник мед. 

термінів для 

зубних техніків 

Львів:Новий 

світ 2018 

10 



Розділ 2 

 

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2016-2021рр. 
 



 Боднарук, Ю. Б.  

Поєднання інтерактивних форм навчання та мультимедійних технологій на курсі"дитяча 

стоматологія"навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету [Текст] / Ю. Б. Боднарук // Art of Medicine. — 

2019. — № 1. — С.173-175. 

 Удосконалення проведення семінарського заняття на курсі "дитяча 

стоматологія"навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-франківського 

національного медичного університету [Текст] / Ю. Б. Боднарук, І. Р. Костюк, 

І. Р. Ярмошук, З. Б. Попович // Актуальні питання підвищення якості освітнього 

процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 

2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.4. 

 Аналіз структури стоматологічної захворюваності у дітей, які проживають на екологічно 

забруднених територіях [Текст] / З. Б. Попович, М. М. Рожко, Г. В. Кіндрат та ін. 

// Новини стоматології. — 2018. — № 3. — С.84-86. 

 Попович, З. Б.  

Особливості перебігу та профілактики стоматологічних захворювань у дітей 

Прикарпаття,які проживають у екологічно несприятливих умовах [Текст] / З. Б. Попович, 

М. М. Рожко, Ю. Б. Боднарук // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті 

академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.89. 



 Стан судинного гомеостазу в жінок із непліддям після використання допоміжних 

репродуктивних технологій [Текст] / О. Г. Бойчук, О. Г. Бойчук-Товста, І. Т. Кишакевич, 

М. І. Римарчук // Актуальні питання педіатрії,акушерства та гінекології. — 2017. — № 

1. — С.29-32. 

 Бойчук, О. Г.  

Особливості впливу гепатобіліарної системи жінки на ефективність допоміжних 

репродуктивних технологій [Текст] / О. Г. Бойчук, О. Г. Бойчук-Товста, І. М. Купчак 

// Art of Medicine. — 2017. — № 1. — С.48-51. 

 Бойчук-Товста, О. Г.  

Особливості поширеності та клінічного перебігу генералізованого пародонтиту 

початкового та І ступенів у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії [Текст] 

/ О. Г. Бойчук-Товста // Клінічна стоматологія. — 2018. — № 2. — С.10-15. 

 Бойчук-Товста, О. Г.  

Особливості етіології, патогенезу, лікування та профілактики захворювань пародонта у 

вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії (огляд літератури) [Текст] / О. Г. Бойчук-

Товста, О. Г. Бойчук // Запорожский медицинский журнал. — 2019. — т.21, № 1. — 

С.144-149. 

 Бойчук-Товста, О. Г.  

Місцеве медикаментозне лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок із 

залізодефіцитною анемією [Текст] / О. Г. Бойчук-Товста, М. М. Рожко // Вісник наукових 

досліджень. — 2017. — № 1. — С.109-111. 



 Використання остеопластичних матеріалів тваринного походження при атрофії 
коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи (огляд 
літератури ) [Текст] / Ю. І. Солоджук, М. М. Рожко, О. Г. Денисенко та ін. // Art of 
Medicine. — 2018. — № 1. — С.96-102. 

  Використання остеопластичних матеріалів тваринного походження при атрофії 
коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи( огляд 
літератури) [Текст] / Ю. І. Солоджук, М. М. Рожко, О. Г. Денисенко та ін. 
// Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2017. — № 8 (44). — С.109-118. 

  Методики хірургічного лікування атрофії коміркового відростка верхньої щелепи 
та частини ( Огляд літератури) [Текст] / Ю. І. Солоджук, М. М. Рожко, 
О. Г. Денисенко та ін. // Art of Medicine. — 2017. — № 4. — С.83-89. 

 Бугерчук, О. В.  
Підхід до організації об'єктивного структурованого клінічного іспиту ( ОСКІ) зі 
спеціальності 221 "Стоматологія" [Текст] / О. В. Бугерчук, О. І. Бульбук, О. В. Бульбук 
// Art of Medicine. — 2020. — № 2. — С.86-91. 

 Бульбук, О. В.  
Новий підхід до вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів [Текст] 
/ О. В. Бульбук // Art of Medicine. — 2020. — № 3. — С.23-27. 

 Бульбук, О. В.  
Поширеність і топографічна характеристика дефектів твердих тканин зубів у 
пацієнтів, які проживають на Прикарпатті [Текст] / О. В. Бульбук // Art of 
Medicine. — 2019. — № 1. — С.16-20. 
 



 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.  
Сучасні підходи до вибору методу стоматологічного лікування дефектів твердих тканин 
зубів (огляд літератури) [Текст] / О. В. Бульбук, М. М. Рожко, О. І. Бульбук  

 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.  
Аналітична оцінка міцності зуба,відновленого прямою чи непрямою реставрацією 
[Текст] / О. В. Бульбук, А. С. Величкович, В. В. Мазуренко // Прикарпатський вісник 
НТШ ( в дар ). — 2018. — № 7-8. — С.50-60. 

 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. 

 Аналіз величини втрати твердих тканин у порожнинах різних груп зубів [Текст] 
/ О. В. Бульбук, М. М. Рожко, О. І. Бульбук, І. В. Палійчук // Современная 
стоматология. — 2020. — № 2. — С.16-19. 
 



  Гайошко, О. Б.  
Біофармацевтичні дослідження фармакопейних формоутворюючих засобів на основі 
пектинів та показники доцільності їх застосування у специфічному середовищі ротової 
порожнини [Текст] / О. Б. Гайошко // Архів клінічної медицини ( дар). — 2016. — № 
1. — С.21-24. 

 Гайошко, О. Б.  
Експериментальні дослідження здатності фармакопейних формоутворюючих засобів до 
вивільнення активних діючих речовин при розробці стоматологічної пов'язки [Текст] 
/ О. Б. Гайошко // Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 1. — С.18-20. 

 Геник, Б.  
Прогностичне значення зміни концентрації С - реактивного білка в ротовій рідині 
хворих на акантолітичну міхурницю при різних ступенях важкості акантолітичного 
процесу на слизовій оболонці ротової порожнини [Текст] / Б. Геник // Архів клінічної 
медицини ( дар). — 2018. — № 2. — С.8-11. 

  Геник, Б. Л.  
Порівняльна оцінка використання полікомпонентного засобу на основі хітозану у хворих 
з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа для забезпечення умов 
використання знімних конструкцій зубних протезів [Текст] / Б. Л. Геник // Архів 
клінічної медицини ( дар). — 2018. — № 1. — С.13-15. 

  Геник, Б. Л.  
Рекомендації щодо використання знімних конструкцій зубних протезів у хворих на 
акантолітичну міхурницю та їх оцінка [Текст] / Б. Л. Геник // Галицький лікарський 
вісник. — 2018. — т.21, № 3. — С.4-6. 



 Геник, Б. Л.  
Дослідження стану тканин протезного ложа у хворих на акантолітичну міхурницю 
[Текст] / Б. Л. Геник, М. М. Рожко // Архів клінічної медицини ( дар). — 2017. — № 1. — 
С.7-10. 

 Геник, Б. Л.  
Спосіб визначення та встановлення ступеня тяжкості акантолізу на слизовій оболонці 
ротової порожнини у хворих на акантолітичну пухирчатку [Текст] / Б. Л. Геник, 
М. М. Рожко, В. Є. Ткач // Український журнал дерматології венерології косметології. — 
2017. — № 4. — С.29-33. 

 Герзанич, Н. І.  
Методи інтерактивного навчання у формуванні професійної компетентності лікарів-
інтернів-стоматологів [Текст] / Н. І. Герзанич // Український журнал медицини, біології 
та спорту. — 2020. — т.5, № 3. — С.387-391. 

 .  Guranych, S. P.  
The influence of iodine deficiency and insulin resistance on the phosphatases activity in blood 
serum of rats [Текст] / S. P. Guranych, N. M. Voronych-Semchenko // Бабенківські читання 
(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — 
Івано-Франківськ, 2017. — C.40. 

 Гуранич, С. П.  
Зміни мінеральної щільності зубощелепного апарату щурів із йододефіцитом та 
інсулінорезистентністю [Текст] / С. П. Гуранич, Н. М. Воронич-Семченко, Т. В. Гуранич 
// Фізіологічний журнал. — 2018. — т.64, № 4. — С.57-65. 



 Гуранич, С. П.  

Зміни структури та мінерального складу зубоальвеолярного комплексу у щурів із 

комбіновною ендокринопатією [Текст] / С. П. Гуранич, М. М. Багрій, Н. М. Воронич-

Семченко // Art of Medicine. — 2019. — № 4. — С.58-64. 

 Гуранич, С. П.  

Зміни активності ферментів енергетичного обміну та антиоксидантної системи у щурів 

із інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту [Текст] / С. П. Гуранич, Н. М. Воронич-

Семченко, Т. В. Гуранич // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті 

академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.46. 

 Сучасні методики хірургічного лікування атрофії коміркового відростка верхньої щелепи 

та частини нижньої щелепи.Огляд літератури [Текст] / Ю. І. Солоджук, М. М. Рожко, 

О. Г. Денисенко, А. П. Івасів // Експериментальна та клінічна стоматологія. — 2018. — 

№ 2. — С.27-32. 

 Визначення щільності кісткової тканини при хірургічному лікуванні атрофії коміркового 

відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи у жінок постменопаузального 

віку [Текст] / Ю. І. Солоджук, М. М. Рожко, О. Г. Денисенко та ін. // Art of Medicine. — 

2020. — № 2. — С.76-81. 

 Актуальність післядипломної освіти медичних працівників у державних закладах 

охорони здоров'я України ( 2 повідомлення ) [Текст] / О. М. Ільницька, В. Ю. Катеринюк, 

О. Г. Катеринюк, Н. Д. Хороб // Медична освіта. — 2018. — № 3. — С.13-18. 

 



 Актуальність післядипломної освіти медичних працівників у державних закладах 

охорони здоров'я України (1 повідомлення) [Текст] / О. М. Ільницька, В. Ю. Катеринюк, 

О. Г. Катеринюк, Н. Д. Хороб // Медична освіта. — 2018. — № 1. — С.26-29. 

 Застосування атомно-силової мікроскопії для вивчення поверхні емалі зуба [Текст] 

/ Т. І. Пупін, Л. Ю. Мінько, О. М. Ільницька та ін. // Вісник наукових досліджень. — 

2018. — № 1. — С.96-98. 

  Поширеність та інтенсивність захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку на 

тлі первинного гіпотиреозу [Текст] / О. М. Репецька, М. М. Рожко, Н. В. Скрипник, 

О. М. Ільницька // Современная стоматология. — 2020. — № 1. — С.46-48. 

 Камінська, М. В.  

Аналіз структури захворюваності тканин пародонту в осіб, які проживають в екологічно 

несприятливій місцевості [Текст] / М. В. Камінська // Новини стоматології. — 2019. — 

№ 3. — С.29-32. 

 Камінська, М. В.  

Стан мінерального матриксу кісткової тканини щелеп експериментальних тварин за 

умов коригуючої терапії кадмій-нітритної інтоксикації [Текст] / М. В. Камінська 

// Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 

Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.53. 

  Камінська, М. В.  

Рівень остеотропних елементів у кістках щелеп експериментальних тварин за умов 

впливу ксенобіотиків [Текст] / М. В. Камінська, М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк 

// Галицький лікарський вісник. — 2019. — т.26, № 2. — С.4-7. 



 Попович, З. Б.  

Особливості профілактики стоматологічних захворювань у дітей,які проживають на 

територіях з низьким вмістом деяких мікроелементів [Текст] / З. Б. Попович, 

М. М. Рожко, В. Ю. Катеринюк // Новини стоматології. — 2018. — № 4. — С.22-24. 

 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. 

 Сучасні предмети догляду за ротовою порожниною,методики чищення зубів у дорослих 

і дітей [Текст] / Г. М. Мельничук, М. О. Кушніренко, А. С. Мельничук, Р. С. Кашівська 

// Клінічна стоматологія. — 2017. — № 2. — С.19-29. 

 Сучасні засоби догляду за ротовою порожниною,жувальні гумки.Правила їхнього 

використання [Текст] / Г. М. Мельничук, М. О. Кушніренко, А. С. Мельничук та ін. // Art 

of Medicine. — 2019. — № 1. — С.80-88. 

 Рожко, М. М.  

Патологічні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у ротовій порожнині 

[Текст] / М. М. Рожко, О. П. Керзюк // Art of Medicine. — 2019. — № 1. — С.122-125. 

 Кінаш, І. О.  

Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійної 

підготовки [Текст] / І. О. Кінаш // Медична освіта. — 2020. — № 3. — С.84-88. 



 Кінаш, І. О.  
Порівняльна характеристика клінічних проявів та суб'єктивних відчуттів пацієнтів після 
проведення підготовки до ортопедичного лікування зубів [Текст] / І. О. Кінаш, 
М. М. Рожко, А. Б. Костишин // Стоматолог-ИНФО. — 2017. — № 2. — С.44-45. 

 Кінаш, І. О.  
Порівняльна характеристика клінічних проявів та суб'єктивних відчуттів пацієнтів після 
проведення підготовки до ортопедичного лікування зубів,зруйнованих нижче рівня ясен 
[Текст] / І. О. Кінаш, М. М. Рожко, А. Б. Костишин // Галицький лікарський вісник. — 
2016. — т.23, № 3 (ч.2). — С.9-11. 

 1.  Кіндрат, Г. В.  
Стан неспецифічної резистентності ротової порожнини у хворих із патологією 
шлунково-кишкового тракту [Текст] / Г. В. Кіндрат, Н. С. Гаврилюк, Н. М. Яцинович 
// Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С.41-46. 

 Рівень макро- і мікроелементів у крові експериментальних тварин за умов надлишку 
вуглеводів у харчовому раціоні [Текст] / Г. В. Кіндрат, Г. М. Ерстенюк, М. М. Рожко, 
І. П. Кіндрат // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. 
Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 26-27 
жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.52. 

 Методологічні аспекти викладання на циклі тематичного удосконалення за 
спеціальністю "Стоматологія" [Текст] / Г. В. Кіндрат, М. М. Рожко, З. Т. Костишин, 
І. П. Кіндрат // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез 
Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-
Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.25. 



 Вплив надлишкового рівня вуглеводів у харчовому раціоні на концентрацію 
мікроелементів у зубощелепній системі експериментальних тварин [Текст] 
/ Г. Н. Кіндрат, А. М. Ерстенюк, М. М. Рожко, І. П. Кіндрат // Бабенківські читання 
(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — 
Івано-Франківськ, 2019. — С.55. 

  Освіта упродовж життя-потреба сучасного лікаря [Текст] / З. Т. Костишин, Г. В. Кіндрат, 
А. Б. Костишин 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.151. 

  Аналіз структури стоматологічної захворюваності у дітей, які проживають на 
екологічно забруднених територіях [Текст] / З. Б. Попович, М. М. Рожко, Г. В. Кіндрат та 
ін. // Новини стоматології. — 2018. — № 3. — С.84-86. 

 Солдатюк, В. М.  

 Індексна характеристика стану органів ротової порожнинив пацієнтів із частковими 
дефектами зубних рядів [Текст] / В. М. Солдатюк, М. М. Рожко, Г. В. Кіндрат // Архів 
клінічної медицини ( дар). — 2017. — № 1. — С.27-29. 

 Kindrat, I.  
Arsenic-induced alteration in iron homeostasis in numan progenitor heparg cells [Текст] 
/ I. Kindrat, A. M. Erstenyuk // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті 
академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 
участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — C.53. 



 Kindrat, I. P.  
Determination of usnic acid effect on iron metabolism in rat liver [Текст] / I. P. Kindrat 
// Український журнал медицини, біології та спорту. — 2020. — т.5, № 4. — С.362-368. 

 Кіндрат, І. П.  
Вплив неорганічного арсену на обмін заліза в Heparg клітинах гепатоми людини [Текст] 
/ І. П. Кіндрат // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. 
Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 24-25 
жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.56. 

 Кіндрат, І. П.  
Шляхи вдосконалення професійної майстерності викладача [Текст] / І. П. Кіндрат, 
Г. М. Ерстенюк, Х. Ю. Парцей // Актуальні питання підвищення якості освітнього 
процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 
2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.177. 

 Kovalyshyn, K. V.  
Dynamics of antioxidant enzyme activity and malonic dialdehyde level in tre oral fluid of 
patients with chronic generalized periodontitis and rheumatoid arthritis who live in 
ecologically unfavorable area under the influence of complex treatment [Текст] 
/ K. V. Kovalyshyn, M. M. Rozhko // Art of Medicine. — 2020. — № 3. — С.85-91. 

 Ковалишин, Х. В.  
Клінічні прояви захворювань тканин пародонта у хворих на ревматоїдний артрит, які 
мешкають на антропогенно навантажених територіях [Текст] / Х. В. Ковалишин, 
М. М. Рожко // Галицький лікарський вісник. — 2020. — т.27, № 3. — С.4-8. 

 



 Kostyshyn, A. B.  
Ensuring the quality of higher education under current conditions [Текст] / A. B. Kostyshyn 
// Архів клінічної медицини ( дар). — 2020. — № 2. — C.38-42. 

  Костишин, А. Б.  
Фахова передвища освіта - основа якісної вищої освіти [Текст] / А. Б. Костишин // Art of 
Medicine. — 2020. — № 4. — С.114-119. 

 Костишин, А. Б.  
Інноваційні процеси в системі медичної освіти [Текст] / А. Б. Костишин, У. Р. Лукач, 
З. Т. Костишин // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез 
Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-
Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.30. 

 Стан тканин пародонта у хворих на ревматоїдний артрит, які проживають на екологічно 
несприятливих територіях [Текст] / Х. В. Ковалишин, М. М. Рожко, Т. П. Кривенький, 
Т. М. Дмитришин // Галицький лікарський вісник. — 2019. — т.26, № 4. — С.15-17. 

 Мельничук, Г. М.  
Шляхи поліпшення підготовки студентів IV-V курсів до підсумкової державної атестації 
на кафедрі дитячої стоматології [Текст] / Г. М. Мельничук, І. А. Кріль, І. С. Лісецька 
// Art of Medicine. — 2018. — № 1. — С.73-76. 

  Leibiuk, L. V.  
Study of salivary stress factor activity in patients with diabetes mellitus during the period of 
adaptation to complete removable laminar dentures [Текст] / L. V. Leibiuk, M. M. Rozhko, 
O. M. Rozhko // Галицький лікарський вісник. — 2020. — т.27, № 3. — С.35-38 



 

 Лейбюк, Л. В.  
Характеристика реологічних властивостей ротової рідини у хворих на цукровий діабет, 
які користуються повними знімними пластинковими протезами [Текст] / Л. В. Лейбюк, 
М. М. Рожко, Т. М. Дмитришин // Клінічна стоматологія. — 2018. — № 3. — С.24-33. 

 Литвинець, Л. Я.  
Роль біолелементних зрушень в діагностиці бронхіальної астми в дітей [Текст] 
/ Л. Я. Литвинець, У. Є. Литвинець-Голутяк, В. Є. Литвинець // Клінічна 
імунологія,алергологія,інфектологія. — 2020. — № 2. — С.68. — матеріали науково-
практичної конференції алергологів Слобожанщини "Актуаль ні питання виявлення і 
лікування алергічних захворювань:[10квітня 2020р.,м.Харків]. 

 Роль вегетативної дизрегуляції у формуванні бронхіальної астми у дітей [Текст] 
/ Л. Я. Литвинець, У. Є. Литвинець-Голутяк, О. В. Пастух, Л. В. Лупуляк // Клінічна 
імунологія,алергологія,інфектологія. — 2019. — № 2. — С.76-77. — Матеріали науково-
практичної конференції алергологів Слобожанщини "Актуальні питання виявленняі 
лікування алергічних захворювань" [12 квітня 2019 р., м. Харків ]. 

 Литвинець-Голутяк, У. Є.  
Діагностичне значення та оцінка ефективності мінералокорекції у хворих на одонтогенні 
кисти [Текст] / У. Є. Литвинець-Голутяк, Л. Я. Литвинець, В. Є. Литвинець 
// Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : 
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 
Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.67-68. 
 

 
 
 
 
 



 Литвинець, Л. Я.  

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. 

 Мельничук, А. С.  

Досвід дослідження стану оклюзійних співвідношень у хворих на генералізований 

пародонтит, які потребують ортопедичного лікування незнімними конструкціями за 

допомогою системи "T-Scan" [Текст] / А. С. Мельничук // Галицький лікарський 

вісник. — 2018. — т.21, № 3. — С.19-25. 

   Мельничук, А. С.  

Віддалені результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту за 

функціональними показниками мікроциркуляції тканин пародонта у разі частковоїї 

втрати зубів [Текст] / А. С. Мельничук, М. М. Рожко, Г. М. Мельничук // Новини 

стоматології. — 2018. — № 3. — С.8-12. 

 

 



 Сучасні засоби догляду за ротовою порожниною,жувальні гумки.Правила їхнього 
використання [Текст] / Г. М. Мельничук, М. О. Кушніренко, А. С. Мельничук та ін. // Art 
of Medicine. — 2019. — № 1. — С.80-88. 

 Kushlyk, A. P.  
Clinical Evaluation of periodontal Tissue Status in Prosthodontic Treatment of Patients with 
Partial Tooth Loss and Generalized Pertial Tooth Loss and Generalized Periodontitis [Текст] 
/ A. P. Kushlyk, Z. R. Ozhogan, M. V. Melnychuk // Галицький лікарський вісник. — 
2017. — т.24, № 4. — C.15-17. 

  Сучасний погляд на ортопедичне лікування часткової адентії ( огляд літератури ) [Текст] 
/ В. П. Гавалешко, М. В. Мельничук, Я. Р. Караван та ін. // Клінічна стоматологія. — 
2019. — № 1. — С.40-47. 

 Мельничук, М. В.  
Використання навчальних мультимедійних технологій для читання лекцій лікарям-
інтернам як ефективний інструмент у підготовці майбутніх лікарів-стоматологів [Текст] 
/ М. В. Мельничук // Современная стоматология. — 2016. — № 4. — С.114-116. 

 Мельничук, М. В.  
Використання твердого базису на клінічних етапах виготовлення повних знімних 
пластинкових протезів [Текст] / М. В. Мельничук // Современная стоматология. — 
2016. — № 5. — С.58-59. 

 Мельничук, М. В.  
Особливості конструювання фронтальної групи зубів при лікуванні за допомогою 
повних знімних пластинкових протезів [Текст] / М. В. Мельничук, В. І. Палійчук 
// Современная стоматология. — 2017. — № 2. — С.58-60. 



  Мельничук, А. С.  

Відновлення нормальних оклюзійних співвідношень при комплексному лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит із включеними дефектами зубних рядів [Текст] 

/ А. С. Мельничук, М. М. Рожко, Г. М. Мельничук // Запорожский медицинский 

журнал. — 2019. — № 2. — С.281-286. 

 Сучасні предмети догляду за ротовою порожниною,методики чищення зубів у дорослих 

і дітей [Текст] / Г. М. Мельничук, М. О. Кушніренко, А. С. Мельничук, Р. С. Кашівська 

// Клінічна стоматологія. — 2017. — № 2. — С.19-29. 

 Dmytryshyn, T. M.  

Diagnosis of oral hygiene status in people of different age groups and with different duration 

of removable dentures use with the help of a new computer program [Текст] 

/ T. M. Dmytryshyn // Запорожский медицинский журнал. — 2019. — № 3. — С.382-385. 

  Дмитришин, Т. М.  

На шляху професійного зростання лікарів-стоматологів-інтернів:тенденція,виклики та 

перспектива на майбутнє [Текст] / Т. М. Дмитришин // Медична освіта. — 2017. — № 

4. — С.18-25. 

 Стан тканин пародонта у хворих на ревматоїдний артрит, які проживають на екологічно 

несприятливих територіях [Текст] / Х. В. Ковалишин, М. М. Рожко, Т. П. Кривенький, 

Т. М. Дмитришин // Галицький лікарський вісник. — 2019. — т.26, № 4. — С.15-17. 



 Редушко, Ю. В.  

Клінічний стан тканин протезного ложа в пацієнтів, які користуються різними 

адгезивними засобами для покращення фіксації знімних протезів [Текст] 

/ Ю. В. Редушко, Т. М. Дмитришин, О. М. Рожко // Современная стоматология. — 

2020. — № 1. — С.96-99. 

 Музиченко, Н. І.  

Вивчення активності протеолітичних ферментів та їх інгібіторів у пульпі зуба при 

запаленні та у нормі [Текст] / Н. І. Музиченко, Г. М. Гаврилів, Г. С. Кропельницька 

// Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 26-27 жовтня 2017 

Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.73. 

 Назарук, Р. М.  

Стан біохімічних показників ротової рідини в дітей із множинним карієсом зубів [Текст] 

/ Р. М. Назарук, Л. О. Данильців // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті 

академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.74. 

 Ожоган, Р. З.  

Клінічна ефективність лікування пацієнтів з функціональними розладами скронево-

нижньощелепного суглоба із застосуванням запропонованих методів [Текст] 

/ Р. З. Ожоган, М. М. Рожко, З. Р. Ожоган // Современная стоматология. — 2019. — № 

5. — С.82-86. 



 Ожоган, Р. З.  
Клінічна оцінка стану зубо-щелепної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-
нижньощелепного суглоба [Текст] / Р. З. Ожоган, М. М. Рожко, З. Р. Ожоган // Вісник 
стоматології. — 2019. — Т.31, № 1. — С.60-64. 

 Ожоган, Р. З.  
Сучасні методи діагностики і лікування хворих із дефектами зубних рядів,ускладненими 
розладами скронево-нижньощелепного суглоба [Текст] / Р. З. Ожоган, М. М. Рожко, 
З. Р. Ожоган // Український стоматологічний альманах. — 2017. — № 1. — С.37-41. 

  Oleksyn, K. Z.  
Early prevention of occlusal disorders of dental arches [Текст] / K. Z. Oleksyn, M. M. Roshko 
// Архів клінічної медицини ( дар). — 2020. — № 2. — C.9-14. 

 Олексин, Х. З.  
Використання сучасних методів діагностики оклюзійних порушень при каріозній 
хворобі [Текст] / Х. З. Олексин, М. М. Рожко // Галицький лікарський вісник. — 2018. — 
т.25, № 4. — С.23-26. 

  Олексин, Х. З.  
Поширеність карієсу перших молярів і його роль у виникненні оклюзійних порушень 
[Текст] / Х. З. Олексин, М. М. Рожко // Архів клінічної медицини ( дар). — 2018. — № 
2. — С.20-26. 

 Олексин, Х. З.  
Поширеність карієсу у молодих людей, які проживають у регіонах з низьким рівнем 
фтору [Текст] / Х. З. Олексин, М. М. Рожко // Галицький лікарський вісник. — 2018. — 
т.21, № 3. — С.25-31. 



 Олексин, Х. З.  

Причини виникнення оклюзійних порушень ( огляд літератури) [Текст] / Х. З. Олексин, 

М. М. Рожко // Art of Medicine. — 2018. — № 1. — С.91-95. 

 Палійчук, В. І.  

Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх стоматологів на 

додипломному етапі [Текст] / В. І. Палійчук // Современная стоматология. — 2019. — № 

4. — С.72-74. 

 Палійчук, В. І.  

Реакція литкового м'яза на вплив акрилових пластмас [Текст] / В. І. Палійчук 

// Современная стоматология. — 2017. — № 4. — С.68-71. 

 Палійчук, В. І.  

Андрагогічні підходи до додипломної освіти студентів та післядипломної освіти інтернів 

стоматологів [Текст] / В. І. Палійчук, З. Р. Ожоган, І. В. Палійчук // Актуальні питання 

підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з 

міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.107. 

 Рожко, С. М.  
Вплив базисів знімних конструкцій зубних протезів на мікробіологічний стан 
ротової порожнини ( огляд літератури) [Текст] / С. М. Рожко, Р. В. Куцик, 
І. В. Палійчук // Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2018. — № 7-8. — С.61-67. 



 Рожко, С. М.  

Вивчення ускладнень у пацієнтів при використанні знімних конструкцій зубних протезів 

у різні терміни [Текст] / С. М. Рожко, І. В. Палійчук // Архів клінічної медицини ( 

дар). — 2019. — № 2. — С.12-17. 

 Пелехан, Б. Л.  

Вивчення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів повними знімними 

пластинковими протезами на нижню щелепу [Текст] / Б. Л. Пелехан, М. М. Рожко, 

Л. І. Пелехан // Art of Medicine. — 2020. — № 4. — С.76-81. 

 Пелехан, Б. Л.  

Концепції динамічної оклюзії при виготовленні повних знімних ортопедичних 

конструкцій з опорою на імплантати:огляд літератури [Текст] / Б. Л. Пелехан, 

М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // Art of Medicine. — 2020. — № 3. — С.238-243. 

 Pelekhan, B. L.  

Comparative characteristics of transfers splinting techniques in the process of taking one-stage 

double-layered dental impressions by means of open tray impression technique [Текст] 

/ B. L. Pelekhan, M. M. Rozhko, L. I. Pelekhan // Art of Medicine. — 2020. — № 2. — C.59-

64. 

  Пелехан, Б. Л.  

Вивчення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів повними знімними 

пластинковими протезами на нижню щелепу [Текст] / Б. Л. Пелехан, М. М. Рожко, 

Л. І. Пелехан // Art of Medicine. — 2020. — № 4. — С.76-81. 



 Пелехан, Б. Л.  
Концепції динамічної оклюзії при виготовленні повних знімних ортопедичних 
конструкцій з опорою на імплантати:огляд літератури [Текст] / Б. Л. Пелехан, 
М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // Art of Medicine. — 2020. — № 3. — С.238-243. 

 Підвищення ефективності комплексного лікування хворих на генералізований 
пародонтит з остеопенією [Текст] / Л. І. Пелехан, Л. З. Деркач, І. Р. Ярмошук, 
М. В. Тарнавська // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. 
Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 26-27 
жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.83. 

 Ярмошук, І. Р.  
Зміни денситометричних показників при комплексному лікуванні генералізованого 
пародонтиту у хворих з остеопенією [Текст] / І. Р. Ярмошук, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан 
// Архів клінічної медицини ( дар). — 2016. — № 2. — С.54-56. 

 Ярмошук, І. Р.  
Оцінка ефективності комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит з 
остеопенією [Текст] / І. Р. Ярмошук, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // Український 
стоматологічний альманах. — 2016. — № 4. — С.36-39. 

 Ярмошук, І. Р.  
Підвищення ефективності хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у 
хворих з остеопенією [Текст] / І. Р. Ярмошук, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // Новини 
стоматології. — 2016. — № 4. — С.114-115. — Матеріали науково-практичної 
конференції "Стандарти стоматологічної допомоги-реалії практики та перспективи 
впровадження" [20-21 жовтня,2016 ,Львів]. 



 Ярмошук, І. Р.  

Сучасні підходи до хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією [Текст] / І. Р. Ярмошук, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // Галицький лікарський 

вісник. — 2016. — т.23, № 4. — С.54-57. 

 Ярмошук, І. Р.  

Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит 

з остеопенією [Текст] / І. Р. Ярмошук, М.М.Пелехан Л.І. Рожко // Галицький лікарський 

вісник. — 2016. — т.23, № 2. — С.82-86. 

  Поширеність та інтенсивність захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку на 

тлі первинного гіпотиреозу [Текст] / О. М. Репецька, М. М. Рожко, Н. В. Скрипник, 

О. М. Ільницька // Современная стоматология. — 2020. — № 1. — С.46-48. 

 Ilkiv, M. M.  

Impact of periodontal pocket depth on the efficiency of surgical treatment of generalized 

periodontitis [Текст] / M. M. Ilkiv, M. M. Rozhko, V. I. Hereliuk // Галицький лікарський 

вісник. — 2020. — т.27, № 3. — С.26-29. 

 Kinash, O. B.  

Efficiency of using mastication test with food stimuli while performing electromyographic 

studies in dental patients [Текст] / O. B. Kinash, M. M. Rozhko, A. B. Kostyshyn // Архів 

клінічної медицини ( дар). — 2018. — № 1. — С.23-24. 



 

 Leibiuk, L. V.  

Study of salivary stress factor activity in patients with diabetes mellitus during the period of 

adaptation to complete removable laminar dentures [Текст] / L. V. Leibiuk, M. M. Rozhko, 

O. M. Rozhko // Галицький лікарський вісник. — 2020. — т.27, № 3. — С.35-38. 

 Lisetska, I. S.  

Dynamics of periodontal tissues microbiocenosis under the complex treatment of catarrhal 

gingivitis and chronic gastroduodenitis in the adolescents [Текст] / I. S. Lisetska, 

M. M. Rozhko, R. V. Kutsyk // Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень/ 

International Jornal of Medicine and medical research. — 2018. — vol. 4, № 2. — С.59-66. 

 Pavliuk, T. V.  

Substantion of initial-I stage of generalized periodontitis complex theatment choice among 

medical university students according to indicators dynamics changes of oral cavity 

prooxidant-antioxidant system [Текст] / T. V. Pavliuk, M. M. Rozhko, O. V. Panchak // Архів 

клінічної медицини ( дар). — 2019. — № 2. — С.7-11. 

 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 науково-практичної конференції 

з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — 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. 

 Rozhko, S. M.  

Study of Early Adhesion of Some Oral Microflora Representatives to Basic Materials of 

Removable Dentures [Текст] / S. M. Rozhko, R. V. Kutsyk // Галицький лікарський 

вісник. — 2019. — т.26, № 3. — С.20-24. 

 Рожко, С. М.  

Вплив базисів знімних конструкцій зубних протезів на мікробіологічний стан ротової 

порожнини ( огляд літератури) [Текст] / С. М. Рожко, Р. В. Куцик, І. В.   

 Рожко, С. М.  

Вивчення ускладнень у пацієнтів при використанні знімних конструкцій зубних протезів 

у різні терміни [Текст] / С. М. Рожко, І. В. Палійчук // Архів клінічної медицини ( 

дар). — 2019. — № 2. — С.12-17. 



  Sarapuk, V.  

The use of the test for oral muscular coordination ability to increase the level of adaptive 

capacity of oral cavity organs to prosthodontic treatment of patients with completely absent 

dentition [Текст] / V. Sarapuk // Галицький лікарський вісник. — 2019. — т.26, № 4. — 

С.41-45. 

 Сарапук, В. І.  

Динаміка електоміографічних показників Musculus masseter та Musculus temporalis під 

впливом стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної 

мускулатури в процесі ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів 

[Текст] / В. І. Сарапук, М. М. Рожко // Art of Medicine. — 2020. — № 1. — С.122-128. 

 Сарапук, В. І.  

Оральна стереогнозія у пацієнтів з повною відсутністю зубів [Текст] / В. І. Сарапук, 

М. М. Рожко // Галицький лікарський вісник. — 2018. — т.25, № 2. — С.61-63. 

 Солдатюк, В. М.  

Удосконалення хірургічної підготовки хворих з частковими дефектами зубних рядів до 

ортопедичного лікування [Текст] / В. М. Солдатюк, М. М. Рожко // Галицький лікарський 

вісник. — 2016. — т.23, № 1. — С.89-92. 

 Солдатюк, В. М.  

Ефективність комплексної підготовки ротової порожнини до ортопедичного лікування 

[Текст] / В. М. Солдатюк, М. М. Рожко // Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, 

№ 2. — С.56-60. 



 Солдатюк, В. М.  

Розробка методик хірургічної підготовки ротової порожнини до ортопедичного 

лікування [Текст] / В. М. Солдатюк, М. М. Рожко // Архів клінічної медицини ( дар). — 

2016. — № 1. — С.71-75. 

 Солдатюк, В. М.  

Індексна характеристика стану органів ротової порожнинив пацієнтів із частковими 

дефектами зубних рядів [Текст] / В. М. Солдатюк, М. М. Рожко, Г. В. Кіндрат // Архів 

клінічної медицини ( дар). — 2017. — № 1. — С.27-29. 

 Оцінка ефективності застосування електроножа в комплексному лікуванні гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки [Текст] / Ю. М. Андрусів, 

М. М. Рожко, В. П. Пюрик, І. Р. Ярмошук // Art of Medicine. — 2019. — № 1. — С.7-10. 

 Вивчення морфометричних характеристик колагенових волокон на ранніх термінах 

субкутанної імплантації пористого волокнистого матриксу [Текст] / А. В. Пантус, 

М. М. Рожко, М. М. Багрій та ін. // Современная стоматология. — 2019. — № 3. — С.68-

71. 

 Вивчення морфометричних характеристик колагенових волокон після двомісячної 

субкутанної імплантації пористого волокнистого матриксу [Текст] / А. В. Пантус, 

М. М. Рожко, М. М. Багрій та ін. // Современная стоматология. — 2019. — № 2. — С.94-

97. 

 

 



 Аналіз хірургічних методик та підходів усунення дефектів кісток лицевого скелету 

[Текст] / А. В. Пантус, М. М. Рожко, І. Р. Ярмошук та ін. // Art of Medicine. — 2019. — № 

1. — С.100-104. 

 Пермінов, О. Б.  

Бінарні лекції в контексті нетрадиційної форми навчання у вищій школі [Текст] 

/ О. Б. Пермінов, І. Р. Ярмошук // Актуальні питання підвищення якості освітнього 

процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 

2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.49. 

 Пюрик, В. П.  

Особливості впровадження кредитно-модульної системи навчання при проведенні 

виробничої лікарської практики з хірургічної стоматології [Текст] / В. П. Пюрик, 

Л. З. Деркач, І. Р. Ярмошук // Експериментальна та клінічна стоматологія. — 2018. — № 

1. — С.89-92. 

 Досвід організації роботи та функціонування навчально-практичних центрів на кафедрі 

хірургічної стоматології [Текст] / В. П. Пюрик, А. В. Пантус, Л. З. Деркач 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.116. 

  Рентгенологічне обгрунтування використання малоінвазивного методу лікування 

радикулярних кіст щелеп [Текст] / М. М. Рожко, Т. З. Яців, А. В. Пантус та ін. // Art of 

Medicine. — 2019. — № 1. — С.126-129 



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 



Дякуємо за участь у перегляді 

матеріалів, підготовлених  

працівниками  бібліотеки ІФНМУ. 

Свої пропозиції просимо надсилати 

електронною   поштою. 

   Наша адреса: 

 library@ifnmu.edu.ua 
 


