
Шановні стоматологи! 
Щиро вітаємо вас з вашим професійним святом!

Хочеться побажати Вам великого професіоналізму, здоров’я і наснаги.



За даними різних джерел( ADA, IDEAF і FDI, Всесвітньої федерації стоматологів)

карієс і хвороби ротової порожнини є найпоширенішими захворюваннями у

всьому світі. Особливу увагу і настороженість викликає хронічне захворювання

карієсом, яке не щадить ні бідних, ні багатих і сміливо крокує по всій планеті.

Не випадково у всьому світі є пам’ятні та святкові дні, присвячені

стоматологічним проблемам.

За проектом Dilova Mova.com 12-го вересня відзначається «Всесвітній день

здоров’я ротової порожнини» - «World Oral Health Day». 6-го березня в

Сполучених Штатах Америки відзначають професійне свято «День дантиста», а

лютий місяць традиційно відводиться увазі національної системи охорони

здоров’я у сфері дитячого здоров’я та профілактики цих нещадних захворювань.

Міжнародний день стоматолога приурочений дню великомучениці Аполлонії

(ІII ст. нашої ери Олександрія). Це були часи великого гоніння на всю

християнську Церкву і віруюча в Христа Аполлонія, що була дочкою видного

олександрійського чиновника, не стала винятком. Вона була схоплена і піддана

жорстоким тортурам, у неї живцем вирвали всі зуби і під загрозою спалення на

багатті вимагали зречення від віри,але відважна жінка сама кинулась в

смертельний вогонь. По записах історичних літописів це сталося 9-го лютого 249-

го року.



Сучасна стоматологічна наука спрямована на протилежні цілі - полегшити і

допомогти впоратися людині з його одним з найбільш болісних страждань,

постаратися зробити життя людини по можливості комфортніше і безпечніше,

адже хвороби зубів і ротової порожнини є гарним трампліном для інших не

менш небезпечних хвороб у всьому організмі.

Цікаві факти в області розвитку стоматології вказують на те, що вже в 7-му

тисячолітті до нашої ери людям вдалося зробити древній прототип сучасної

бормашини. Досліджуючи знайдені в пакистанській провінції Белуджістан

останки людей, вчені Франції та США виявили майже ідеально просвердлені

отвори в зубах діаметром від одного і до 3-х міліметрів і глибиною до 3,5-ї

міліметрів,які були зроблені при їх житті. Мистецтво древніх «стоматологів»

дозволяло працювати з важкодоступними корінними зубами, а в деяких

випадках і з внутрішньої сторони щелепи. Сучасні лікарі дантисти оцінили б

їх роботу, як роботу майстрів високої кваліфікації, а це було багато тисячоліть

тому.

Зараз, 95-98% дорослого населення мають запломбовані зуби і це старанна

праця наших стоматологів.

У професійне свято дантистів - День стоматолога! Бажаємо Вам успіхів,

здоров’я Шановні стоматологи!



Стоматологія: підручник: У 2 кн. - Кн.1. / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д.

Куроєдова та ін.; за ред. проф. М.М. Рожка. – К.:ВСВ «Медицина», 2013. – 872 с.

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. Розглянуто питання діагностики,

лікування і профілактики основних

стоматологічних захворювань у дитячому віці.

Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів

після дипломної освіти, магістрантів, аспірантів,

клінічних ординаторів, і лікарів-стоматологів.



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. 

У підручнику висвітлено основні питання

організації стоматологічної служби, терапевтичної та

хірургічної стоматології. Розділи підручника

відповідають навчальному плану та програмі з

навчанням в інтернатурі за спеціальністю

“Стоматологія” . Викладено основні принципи

надання стоматологічної допомоги населенню,

клінічну картину, методи діагностики та лікування

твердих тканин зубів, тканин пародонта, 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.



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.

- Затвердж. МОЗУ прот. №2 від 02.06.2016.

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.

Розділи підручника відповідають програмам

навчальних планів підготовки зубних техніків та

лікарів-стоматологів, затверджених МОЗ України.

Текст підручника супроводжується багатими

ілюстративним матеріалом.

Для студентів стоматологічних факультетів

вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів,

клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів, зубних

техніків.



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.

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.

Розділи підручника відповідають програмам

навчальних планів підготовки зубних техніків та

лікарів-стоматологів, затверджених МОЗ України.

Текст підручника супроводжується багатими

ілюстративним матеріалом.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих

навчальних закладів, лікарів-інтернів, клінічних

ординаторів, лікарів-стоматологів, зубних техніків.



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.

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. 



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. 

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.



Рожко, М. М.

Ортопедична стоматологія [Текст] : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. 

мед. навч. закл. III-IV р. акр. (МОЗУ) / М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. - 2-е 

вид., випр. та доп. - К. : Книга плюс, 2008. - 576 с. : 228 іл. 

У підручнику висвітлюються питання організації

ортопедичної допомоги населенню, клініки,

діагностики та лікування ортопедичних хворих. Розділи

підручника відповідають програмі та навчальному

плану із спеціальності “Ортопедична стоматологія”.

Викладено сучасні погляди на питання біомеханіки,

артикуляції та оклюзії, клінічного матеріалознавства,

технології виготовлення ортопедичних конструкції,

діагностики, клініки та лікування дефектів зубів і

зубних рядів, а також питання діагностики і лікування

деформації щелеп та обличчя, які виникли в результаті

травм, воєнних дій, новоутворень.

Текст підручника супроводжується багатим

ілюстративним матеріалом.

Для студентів стоматологічних факультетів,

магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-

стоматологів.



Рожко, М. М.

Ортопедична стоматологія [Текст] : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. 

навч. закл. III-IV р. акр. / М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. - К. : Книга плюс, 

2003. - 566 с. 

У підручнику висвітлюються питання

організації ортопедичної допомоги населенню,

клініки, діагностики та лікування ортопедичних

хворих. Розділи підручника відповідають програмі

та навчальному плану із спеціальності

“Ортопедична стоматологія”.

Викладено сучасні погляди на питання

біомеханіки, артикуляції та оклюзії, клінічного

матеріалознавства, технології виготовлення

ортопедичних конструкцій, діагностики, клініки

та лікування дефектів зубів і зубних рядів, а також

питання діагностики і лікування деформацій

щелеп та обличчя, які виникли в результаті травм,

воєнних дій, новоутворень.



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. : іл. - Рек. МОЗУ (лист № 83-01-9/535 від 03.11.2015р.). 

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”,

“Терапивтична стоматологія”.

Текст посібника супроводжується багатим

оригінальним ілюстраційним матеріалом.

Для студентів, лікарів-інтернів, магістрів,

аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-

стоматологів.



Рожко, М. М.

Алгоритми виконання практичних навичок із хірургічної стоматології

[Текст] : Навчальний посібник / М. М. Рожко, В. П. Пюрик ; За ред. Пюрика

В.П. [Рожко М.М., Тарнавська Л.В., Огієнко С. А., Пюрик В.П., Деркач Л.З.,

Пюрик Я.В., Проць Г.Б., Когут В.Л., Слюсаренко Н.Я.]. - Івано-Франківськ :

ІФНМУ, 2015. - 144 с. : іл. - Затв. на проф. метод. комітеті ІФНМУ (прот. №5 від

15.01.2013р.)

Навчальний посібник містить

комплекс алгоритмів, який відповідає

галузевим стандартам освіти, розробленими і

затвердженими МОЗ І МОН України для

спеціальності “ лікар-стоматолог”.



Рожко, М. М.

Профілактика і лікування ускладнень при протезуванні знімними

конструкціями зубних протезів [Текст] : монографія / М. М. Рожко. - Івано-

Франківськ : Видавництво ІФНМУ, 2012. - 132 с. 

В монографії викладені сучасні дані про зміни

мікрофлори ротової порожнини залежно від різних

термінів користування ЧЗПП. Подано результати

лабораторного дослідження впливу препаратів на

макробіоциноз ротової порожнини.

Представлено результати розробленої медикаментозної

корекції мікрофлори ротової порожнини

фітопрепаратами у пацієнтів із знімними

конструкціями зубних протезів в різні терміни

користування ними, застосування яких забезпечує

більш виражену позитивну динаміку щодо зменшення

колонізації ротової порожнини транзитороною

мікрофлорою з високим рівнем вірулентності.

Книга розрахована на студентів стоматологічних

факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів-

ортопедів, клінічних ординаторів, магістрантів,

аспірантів.



Невідкладні стани на амбулатороному 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. : іл. - Рек. ЦМК МОЗУ прот. 

№3 від 15.06.2006. 

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.

У посібнику на основі нормативних документів,

літературних даних та особливого досвіду авторів

викладено питання клініки, діагностики, профілактики

невідкладних станів, пов'язаних як із соматичною

патологією пацієнта, так і з проведенням відповідного

амбулаторного втручання.

Навчальний посібник призначений для студентів

стоматологічних факультетів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-

інтернів.



Незважаючи на наявність в сучасній

медицині, зокрема в стоматології, новітніх

методів діагностики, методичних препаратів та

методів лікування, проблема гострих гнійно-

загальних процесів щелепно-лицевої ділянки

залишається досить актуально.

Хірургічна стоматологічна допомога

залишається невід'ємною складовою в лікуванні

основних стоматологічних захворювань. Це

стосується запальних процесів щелепно-лицевої

ділянки, Захворювань тканин пародонта,

ортодонтичних проблем та новоутворень у

різних верств населення України.

Одонтогенні запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки (методичні

рекомендації) [Текст] / /Рожко М.М., Пюрик В.П., Проць Г.Б., Ничипорук Г.П.,

Пермінов О.Б., Деркач Л.З., Тарнавська Л.В., Слюсаренко Н.Я., Пюрик Я.В.,

Солоджук Ю.І., Огієнко С.А./. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2017. - 78 с. - Реком.

Вченою Радою ІФНМУ



Курс лекцій для лікарів-інтернів за спеціальністю"Стоматологія" [Текст] : 

Навч. посібник для лікарів-інтернів стоматологів вищ. мед. навч. закл. IV р. 

акред. та закл. післядипл. освіти / За ред. проф. М.М.Рожка. - Івано-Франківськ

: Вид-ць Кушнір Г.М., 2009. - 552 с. 

У навчальному посібнику на сучасному методичному

рівні висвітлюються всі розділи, які включені в програму

навчання в інтернатурі зі спеціальності “Стоматологія”.

Матеріал, викладений в посібнику, повністю відповідає

типовому плану та програмі зі спеціальності “

Стоматологія”.

У текстах лекцій викладено сучасні погляди на

організацію стоматологічної допомоги населенню

України, актуальні питання клініки ортопедичної

стоматології та матеріалознавства, проблемні питання

терапевтичної та дитячої стоматології, а також

особливості надання та організації хірургічної допомоги

хворим на амбулаторному прийомі.

Для лікарів-інтернів, слухачів ПАЦ, курсів

стажування, клінічних ординаторів, магістрантів,

аспірантів, і лікарів-стоматологів.



Мельничук, Г. М.

Практична одонтологія: курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень

зубів,пульпіту і періодонтиту [Текст] : навч.посіб. для студ. стомат. ф-тів вищ. 

мед. навч. закл. IV р. акр. та лікарів-інтернів (лист МОНУ №1/11-6069 від

14.07.11 р.) / Г. М. Мельничук, М. М. Рожко. - вид. 4-те, доповнене. - Івано-

Франківськ, 2011. - 336 с. 

Навчальний посібник присвячений одонтології – тій

частині терапевтичної стоматології, яка вивчає

етіологію, патогенез, патоморфологію, клініку,

діагностику, диференційну діагностику, лікування та

профілактику захворювань твердих тканин зубів, пульпи

і періодонту.

Матеріал книги викладений у чотирьох розділах, в які

ввійшло 28 лекцій.

Посябник відповідає програмам навчального циклу

спеціальності терапевтична стоматологія ” затверджених

МОЗ та МОН України для післядипломної освіти

лікарів-стоматологів і студентів стоматологічних

факультетів. Перше видання навчального посібника

включено у список додаткової літератури тимчасової

програми з навчальної дисципліни “ терапевтична

стоматологія” для студентів вищих медичних

навчальних закладів ІІІ і ІV рівня акредитації за 2006 рік

(дісної на даний час).



Рожко М.М.

Обстеження стоматологічних хворих [Текст]: Метод. реком. по стомат. для підг. 

спец. заг. практики – сімейної медицини / М.М. Рожко, С.В. Косенко, Г.В. 

Кіндрат, З. Т. Костишин, та ін.: - Івано-Франківськ, 2011 р. – 18 с.

Об’єм методичного матеріалу, що подається,

обмежений нормативними документами і типовою

навчальною програмою підрозділу “стоматологія”

призначених для навчання практичної діяльності

лікарів загальної практики / сімейної медицини. Із

метою оволодіння неінвазивними прийомами та

практичними навичками, які є простими в

користуванні, дана методична розробка містить

стислу, обґрунтовану, цілеспрямовану та доступну

інформацію для лікарів загальної практики / сімейної

медицини.

Все це здатне суттєво покращити їх освітній

рівень, скоротити час на постановку діагнозу,

мотивувати до подальшої фахової діяльності,

підвищити власну самооцінку.



Кононенко, Ю. Г.

Місцеве знеболення в амбулаторній стоматології [Текст] : навч. посіб. для 

вищ. мед. закл. стом. ф-тів, інтернів / Ю. Г. Кононенко, М. М. Рожко, Г. П. Рузін. 

- Івано-Франківськ : Місто НВ, 2001. - 244 с. 

В посібнику розглянуто ін’єкційний
інструментарій та основні види місцевої анестезії.

Описані сучасні анестетики, обґрунтовано їх

застосування для провідникового, інфільтраційного

та інтралігаментарного знеболення в амбулаторній

стоматологічній практиці. Дані конкретні

рекомендації проведення ефективного і безпечного

знеболення у різних груп пацієнтів із застосуванням

мінімальної кількості анестетика.

Розглянуто ускладнення знеболення та методи

профілактики токсичної і анафілактичної реакцій.



Мельничук, Г. М.

Практична одонтологія: курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, 

пульпіту і періодонтиту [Текст] : навч. посібник / Г. М. Мельничук, М. М. Рожко. -

Івано-Франківськ, 2003. - 392 с. 

Навчальний посібник присвячений одонтології

– тій частині терапевтичної стоматології, яка

вивчає етіологію, патогенез, патоморфологію,

клініку діагностику, диференційну діагностику,

лікування та профілактику захворювань твердих

тканин зубів, пульпи і періодонту. Матеріал

посібника викладений у чотирьох розділах, у які

ввійшли 28 лекцій. Перший розділ присвячений

найбільш поширеному стоматологічному

захворюванню - карієсу зубів. У другому розділі

розглядаються не каріозні ураження зубів. Третій

розділ висвітлює хвороби пульпи зуба, а

четвертий – захворювання періодонту.



Кононенко, Ю. Г.

Місцеве знеболення при амбулаторних стоматологічних втручаннях [Текст] : 

Посібн. для студ. вищ. навч. закл. стомат. факульт. / Ю. Г. Кононенко, М. М. 

Рожко, Г. П. Рузін. - Івано-Франківськ : ІФДМУ, 2006. - 296 с. 

В посібнику розглянуто ін'єкційний

інструментарій та основні види місцевого знеболення

при амбулаторних стоматологічних втручаннях. Описані

сучасні аспекти, обґрунтовано їх застосування для

провідного, інфільтраційного та інтралігамантарного

знеболення в амбулаторній стоматологічній практиці.

Вперше, в допустимій формі, описані методи

інфільтраційної анестезії для знеболення кожного зуба

при лікуванні карієсу, пульпіту, препаруванні зубів під

коронки тощо, дана оригінальна методика

комбінованого знеболення нижніх молярів. Дані

конкретні рекомендації проведення ефективного і

безпечного знеболення із застосуванням мінімальних

доз анестетика, наприклад, при застосуванні ін’єктора
FALCON кількість впорсну того розчину анестетика

становить 0,2-0,4 мл для знеболення одного зуба.

Розглянуто ускладнення знеболення та методик

профілактики токсичної і аналітичної реакцій.



У довіднику систематизовано матеріал з ортопедичної

стоматології, який представлений у 13 розділах. Кожний розділ

для зручності роботи побудований за алфавітом. Довідник

включає такі розділи: загальні поняття і положення

ортопедичної стоматології, методи обстеження хворого в

клініці ортопедичної стоматології, підготовка ротової

порожнини до ортопедичного лікування, лікування

незнімними та знімними конструкціями, ортопедичне лікування

у разі захворювань тканин пародонта та СНЩС, лікування

дефектів зубних рядів, ускладнених вторинними деформаціями,

лікування патологічної стертості твердих тканин зубів, питання

щелепно-лицевої ортопедії, ортопедичне лікування у разі

часткових дефектів зубних рядів з використанням методів

імплантації.

Висвітлено питання організації ортопедичної допомоги

населенню.

Така побудова довідника дозволяє швидко, без зайвих затрат

часу знайти необхідний матеріал з будь-якого питання

ортопедичної стоматології.

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.



Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей [Текст] : Навч. 

посібник / О. І. Марченко, Р. В. Казакова, Є. Н. Дичко. - Івано-Франківськ, 2004. 

- 134с. 

У навчальному посібнику на сучасному

методичному рівні висвітлюється питання

анатомічної будови СОПР у дітей, класифікації

захворювань СОПР, основи методології

діагностики захворювань СОПР, клініки та

лікування захворювань СОПР у дитячому віці

при різноманітних ураженнях СОПР, прояв

СНІДу в порожнині рота, гігієнічному догляду за

порожниною рота, приведені основні симптоми

та синдроми захворювань СОПР у дітей.

Для студентів стоматологічних факультетів,

клінічних ординаторів, магістрантів, аспірантів,

лікарів-стоматологів.



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.

У навчальному посібнику на сучасному

методичному рівні висвітлюється питання організації

ортопедичної допомоги населенню, клініки,

діагностики та лікування ортопедичних хворих. Лекції

відповідають типовим програмам та навчальним

планам із спеціальності “Ортопедична стоматології”

для лікарів-інтернів ортопедів, ПАЦ та курсів

стажування.

У текстах лекцій викладено сучасні погляди на

питання біомеханіки, артикуляції та оклюзії,

клінічного матеріалознавства, технологій виготовлення

ортопедичних конструкцій, клініки та лікування

дефектів щелепно-лицевої ділянки, які виникли в

результаті травм, воєнних дій, новоутворень.

Для лікарів-стомактологів ортопедів, слухачів ПАЦ,

курсів стажування, клінічних ординаторів, магістрів,

аспірантів, лікарів-стомаологів, лікарів-інтернів.



Клінічний довідник лікаря-стоматолога загального профілю: клініка,

діагностика, методи лікування [Текст] : навч. посібник / Ю. Г. Кононенко, М. М.

Рожко, Г. В. Кіндрат та ін. ; 2-ге вид., перероблене і доповнене. - Івано-Франківськ

: Нова зоря, 2011. - 356 с.

У посібнику стисло розглянуті розділи

стоматології, дана класифікація патологічних станів за

Міжнародною статистичною класифікацією хвороб

(МКХ-10).

На основі особистого досвіду авторів викладено

питання клініки, діагностики, профілактики

невідкладних станів (повязаних як з соматичною

патологією пацієнта, так і з проведенням відповідного

амбулаторного втручання), які можуть виникнути у

повсякденній роботі , дано вміст аптечки

стоматологічного к5абінету, також подані протоколи

МОЗ України “Медицина невідкладних станів”.

Посібник рекомендовано студентам

стоматологічних факультетів, лікарям-інтеранм,

лікарям-стоматологам загального профілю.



Рожко, М. М.

Крок 2. Стоматологія. Практикум для підготовки до складання ліцензійного

інтегрованого іспиту (2013-2014 навчальний рік) [Текст] : Навч. метод. посібн. для

самостійної роботи студ. стомат. ф-ту / М. М. Рожко, О. В. Бугерчук, О. І. Бульбук

; Ред. Рожко М.М. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2013. - 376 с.

З метою підвищення якості професійної

підготовки лікарів, що є стратегічним напрямом

розвитку сфери охорони здоров'я, прошу

забезпечити вжиття вичерпних заходів щодо

незалежної організації підготовки студентів до

складання ліцензійних інтегрованих іспитів

“Крок”.



Комплекс алгоритмів для підготовки до Державної атестації випускників за

спеціальністю "Стоматологія" [Текст] / під ред. М.М. Рожка. - 2-ге вид.,

розширене та доповн. - Івано-Франківськ : В-тво ІФНМУ, 2016. - 260 с.

Навчальний посібник містить комплекс алгоритмів,

який відповідає галузевим стандартами освіти,

розробленими і затвердженими МОЗ І МОН

України для спеціальності “Стоматологія”.

Навчальний посібник для студентів

стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів і

практичних лікарів-стоматологів.



Навчально-практичний посібник з хірургії для підготовки студентів до 

практичних занять і до комплексного кваліфікаційного іспиту. Крок М. [Текст] / 

/Пиптюк О.В., Павлюк А.Я., Мельник І.В., Телемуха С.Б., Василюк В.М./. -

Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2016. - 195 с. - схвалено ЦМК по хірургії прот. №8 

від 23.03.2016р.

Посібник призначений для покращення

підготовки студентів медичних коледжів до практичних

занять з хірургії і до комплексного кваліфікаційного

іспиту Крок М.



Попович, З. Б.

Карієс та його ускладнення у дітей [Текст] : навч. посіб. для стом. ф-тів вищ.

мед. навч. закл. / З. Б. Попович, М. М. Рожко, Е. В. Безвушко. - Івано-Франківськ

: "СІМИК", 2007. - 208 с.

У навчальному посібнику систематизовано та

узагальнено сучасні погляди на етіологію, патогенез,

клініку, та лікування найпоширеніших стоматологічних

захворювань – карієсу, пульпіту та періодонтиту.

Розглянуто особливості перебігу цих захворювань у

дитячому віці, даються конкретні рекомендації по

застосуванню лікувальних середників на кожному етапі

лікування. Подано протоколи лікування, затверджені

Міністерством охорони здоров'я.

Посібник розрахований для студентів

стоматологічних факультетів медичних вузів, лікарів-

інтернів, практичних лікарів.



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.

У посібнику розглянуто ускладнення,

зумовлені неін’єкційним та ін'єкційним

способами блокади в щелепно-лицевій ділянці.

Ґрунтовно аналізуються небезпечні побічні

реакції, викликані ушкодження судин,

травмування нервів та їх гілок, а також

внутрішньозв’язковим, -пульповим, -

підкістковим, - надкістковим способами місцевої

анестезії. Вагоме місце відведено ускладненням,

що виникають через порушення техніки

виконання блокади, помилковий вибір

інструментів і анестезуючих засобів та ін.

Подаються рекомендації щодо профілактики

зараження як пацієнтів, так і лікарів-стоматологів

інфекційним гепатитом, ВІЛ-інфекцію. Отже,

лейтмотив книги - безпека місцевої анестезії та

операційного втручання.



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.

У посібнику розглянуто ускладнення, зумовлені

неін’єкційним та ін'єкційним способами блокади в

щелепно-лицевій ділянці. Ґрунтовно аналізуються

небезпечні побічні реакції, викликані ушкодження

судин, травмування нервів та їх гілок, а також

внутрішньозв’язковим, -пульповим, - підкістковим, -

надкістковим способами місцевої анестезії. Вагоме

місце відведено ускладненням, що виникають через

порушення техніки виконання блокади, помилковий

вибір інструментів і анестезуючих засобів та ін.

Подаються рекомендації щодо профілактики

зараження як пацієнтів, так і лікарів-стоматологів

інфекційним гепатитом, ВІЛ-інфекцію. Отже,

лейтмотив книги - безпека місцевої анестезії та

операційного втручання.



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.

У посібнику розглянуто ускладнення, зумовлені

неін’єкційним та ін'єкційним способами блокади в

щелепно-лицевій ділянці. Ґрунтовно аналізуються

небезпечні побічні реакції, викликані ушкодження судин,

травмування нервів та їх гілок, а також

внутрішньозв’язковим, -пульповим, - підкістковим, -

надкістковим способами місцевої анестезії. Вагоме місце

відведено ускладненням, що виникають через порушення

техніки виконання блокади, помилковий вибір

інструментів і анестезуючих засобів та ін.

Подаються рекомендації щодо профілактики зараження

як пацієнтів, так і лікарів-стоматологів інфекційним

гепатитом, ВІЛ-інфекцію. Отже, лейтмотив книги - безпека

місцевої анестезії та операційного втручання.

Посібник розрахований насамперед на студентів

випускників курсів стоматологічних факультетів, лікарів-

інтернів, слухачів післядипломної освіти, стоматологів-

практиків усіх профілів, а також викладачів університетів і

академій.



Навчально-методичні рекомендації становлять

науково-теоретичний практичний інтерес для

викладачів та студентів медичних вузів, які

займаються проблемами розвитку та формування

творчого потенціалу майбутніх спеціалістів.

Панчак, О. В.

Психологічні аспекти оптимізації процесу розуміння студентами творчих

стоматологічних задач [Текст] : навч.-метод. рекомендації для студентів та

викладачів мед. вузів / О. В. Панчак, Л. А. Мойсеєнко, М. М. Рожко. - Івано-

Франківськ, 2014. - 50 с.



Попович, З. Б.

Рентгенодіагностика захворювань зубів та тканин пародонту у дитячому та

підлітковому віці: Атлас [Текст] : навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед.

навч. закл. / З. Б. Попович, М. М. Рожко, Е. В. Безвушко. - Івано-Франківськ :

Нова Зоря, 2001. - 224 с.

У даному навчальному підручнику

викладено принципи інтерпретації

рентгенограм в стоматології, основні методики

рентгенологічного обстеження. Наведені

рентгенологічні ознаки захворювань зубів та

тканин у нормі і при патології, аномаліях

розвитку.

Розрахований для студентів стоматологічних

факультетів медичних вузів, лікарів-інтернів,

практичних лікарів.



Мельничук, Г. М.

Гінгівіт, парадонтит, пародонтоз: особливості лікування [Текст] : Навч. посібн. для

студ. вищ. мед. навч. закл ІІІ-IV р. акред. / Г. М. Мельничук, М. М. Рожко, Н. В.

Нейко. - Івано-Франківськ, 2006. - 282 с. - ISBN 966-8404-02-5

Навчальний посібник охоплює лікування

основних захворювань тканин пародонту.

Актуальність даної проблеми зумовлена тим, що

хвороби пародонту належить до найпоширеніших

недуг людей. Ця патологія порівняно з іншими

стоматологічними нозологіями призводить до

втрати зубів найчастіше.

Посібник відповідає програмам навчального

циклу спеціальності “Терапевтична стоматологія”,

затверджених МОЗ та МО України для

післядипломної освіти лікарів стоматологів і

студентів стоматологічних факультетів медичних

вузів ІІІ і IV рівня акредитації.


