


Традиційно вже кілька років 9 лютого
відзначають в Україні Міжнародний день
стоматолога. Відзначають це професійне свято в
день святої Аполлонії (St. Apollonia. Аполлонія –
донька видатного олександрійського чиновника,
яка увірувала у Христа). На думку гонителів
християнства, вона подавала поганий приклад
співгромадянам, які повинні були дотримуватися
багатобожжя і вірити в божественне походження
імператора. Аполлонію піддали жорстоким
тортурам, вимагаючи зречення від християнства.
9 лютого 249 року за віру в Христа в Олександрії її
було спалено живцем. Перед стратою кати
вирвали їй усі зуби. Відтак народилася легенда,
якщо помолитися святій Аполлонії (її
канонізували 300 року), то зубний біль
вгамується. Культ Аполлонії швидко поширився
Європою. Її зображення були майже у кожній
церкві. Аполлонію зображали молодою
миловидною дівчиною зі щипцями у руках.



Батьком сучасної наукової

стоматології вважається француз П’єр

Фошар, який заснував свою школу на

початку XVIII століття.

Ще одну сторінку в історії

стоматології відкрив особистий дантист

самого Джорджа Вашингтона – Джон

Грінвуд, який у 1790 році першим

змайстрував стоматологічний бор. Він же

першим змайстрував і бормашину, яка

приводилась в дію за допомогою ноги

(там була спеціальна педалька).



Ось так власне виглядав

стоматологічний кабінет того часу. Пізніше

інший американський лікар – Джеймс

Морісон вдосконалив машину Грінвуда, і

запатентував цей винахід. На календарі вже

йшов 1871 рік, через 5 років по тому

створена ним компанія S.S. White запустила

стоматологічну новинку у масове

виробництво і невдовзі вона поширилась по

всьому світу.

У 1879 році Френсіс Броді

Імлах був першим в історії

стоматологом, який був обраний

президентом Королівського

коледжу хірургів (Единбург),

вперше поставивши стоматологію

на один рівень із клінічною

хірургією





616.31(02)
С81

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

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.



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.

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 парадонта,
слизової оболонки ротової
порожнини. Текст підручника
суроводжується багатим
ілюстрованим матеріалом..



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., Штурм'як В.М./. - К. : ВСВ"Медицина", 2020. - 720 с. Всього:  200 
прим.

У національному підручнику
висвітлено клінічну біомеханіку зубо-
щелепної системи, методи обстеження
пацієнтів, сучасні засоби знеболювання
під час ортопедичного лікування.
Розглянуто клінічну картину та
ортопедичне лікування пацієнтів в разі
часткової та повної відсутності зубів,
також клінічно-лабораторні етапи
виготовлення конструкцій зубних
протезів. Текст підручника поділено на
відповідні модулі і доповнено багатим
ілюстративним матеріалом.



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.

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 суроводжується багатим

ілюстративним матеріалом.



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.

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.



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:  290 прим.

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 парадонта, слизової оболонки
ротової порожнини. Текст підручника
суроводжується багатим ілюстрованим
матеріалом..



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.

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

суроводжується багатим

ілюстративним матеріалом.



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.

Монографія присвячена

вивченню методик діагностики та

обгрунтування вибору методу лікування

пацієнтів із дефектами твердих тканин

зубів. Висвітлені наукові дані про

поширеність різних видів дефектів

твердих тканин, про помилки на етапі

вибору методу лікування дефектів

твердих тканин. Висвітлені нові

рекомендації щодо підвищення нові

рекомендації щодо підвищення

ефективності стоматологічного лікування

хворих із дефектами твердих тканин

зубів.



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:  
43 прим.

Невідкладні стани вимагають

від лікаря-стоматолога кваліфікованих

знань і умінь. Мета створення

посібника – допомогти студентам і

лікарям оволодіти технологіями

діагностики та лікування невідкладних

станів, о окремі моменти – і методикою

попередження розвитку ускладнень від

втручання лікаря. У посібнику на

основі нормативних документів,

літературних даних та особистого

досвіду авторів викладено питання

клініки, діагностики, профілактики

невідкладних станів.



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.

У навчальному посібнику

викладено головні питання клінічної

картини, діагностики та лікування

захворювань слизової оболонки рота

порожнини. Розділи та посібника

відповідають навчальному плану та

програмі з навчання в інтернатурі та

передатестаційному циклу зі

спеціальності «Стоматологія»,

«Терапевтична стоматологія». Текст

посібника супроводжується багатим

ілюстрованим матеріалом.



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.

У навчальному посібнику

систематизовано та узагальнено

сучасні погляди на етіологію,

патогенез, клініку, та лікування

найпоширеніших стоматологічних

захворювань у дитячому віці,

даються конкретні рекомендації по

застосування лікувальних

середників на кожному етапі

лікування. Посібник розрахований

для студентів стоматологічних

факультетів медичних вузів, лікарів-

інтернів, практичних лікарів.




