
ЗМІСТ 

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

Клінічні аспекти, комплексна терапія та профілактика гострого 
герпетичного стоматиту (випадок iз практики) 
O. O. Zhyznomyrska, O. M. Slaba, L. Yu. Minko 

 

Вплив захворювань щитоподібної залози на стоматологічний статус людини 
(огляд літератури) 
A. V. Chorniy, V. V. Shmanko  

 

Кількісні показники долонної дерматогліфіки у хворих на генералізований 
пародонтит зі спадковою схильністю до його розвитку 
I. I. Sokolova 

 

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

Сезонні й гендерні особливості перебігу флегмон щелепно-лицевої ділянки у 
жителів Тернопільської області за матеріалами відділення хірургічної 
стоматології Тернопільської університетської лікарні за 2012–2014 роки 
Ya. P. Nahirnyy 

 

Вплив кріоконсервованої плацентарної тканини на остеогенез в експерименті 
при переломі нижньої щелепи 
O. O. Lykhytskyi 

 

Дослідження мікрофлори лунки після атипового видалення нижніх третіх 
молярів при застосуванні остеопластичного матеріалу «Колапол КП-3 ЛМ» 
Ya. P. Nahirniy, R. V. Oshchypko, L. V. Piasetska 

 

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості лікування пацієнтів 
пластмасовими коронками 
I. V. Yanishen 

 

Методологія впровадження навчального посібника «Технологічні аспекти 
виготовлення ортопедичних конструкцій» у навчальний процес із вибіркової 
дисципліни 
P. A. Hasiuk, D. M. Korol, S. O. Rosolovska, L. S. Korobeynikov, V. B. Radchuk, 
R. V. Kozak 

 

ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ 

Лікування карієсу зубів у дітей із дифузним нетоксичним зобом 
N. B. Kuzniak, O. I. Godovanets 

 

Результати дослідження показників мінерального обміну в крові пацієнтів з 
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ураженням зубів каріозним процесом на фоні ювенільного ревматоїдного 
артриту 
V. M. Kulyhina, O. Yu. Pylypiuk, B. Yu. Komnatskyi 

Оцінка ризику розвитку карієсу зубів у дітей в сільській місцевості 
V. S. Melnyk, L. F. Horzov, O. V. Kohut 

 

Клінічні прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій 
N. O. Hevkalyuk 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Особливості структурної організації навколопульпарного дентину великих 
кутніх зубів залежно від статі 
A. B. Vorobets, P. A. Hasiuk, O. P. Kostyrenko 

 

Характеристика клітинного складу червоної облямівки при атопічному хейліті 
P. A. Hasiuk 
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