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АСОЦІАЦІЯ 
СТОМАТОЛОГІВ 

УКРАЇНИ 

 Громадська організація

Шановні колеги!

Сердечно вітаю учасників 4 Національного українського стоматологічного конгресу  
з визначною подією - 100-річчям формування Української наукової стоматологічної школи!
Багато років тому стоматологія набула визнання як галузь медицини, вперше на теренах 
України було організовано Одонтологічний інститут для підготовки високопрофесійних 
кадрів.

Сьогодні зміцнилася наукова база стоматології, на високому рівні відбувається підготовка 
стоматологічних кадрів. Майже 26,5 тисяч лікарів стоматологів надають високопрофесійну 
допомогу населенню України в потужній (1843 заклади охорони здоров’я) мережі 
медичних закладів охорони здоров’я та приватних стоматологічних клініках.

Тим не менше, система охорони здоров’я та стоматологічна галузь зокрема потребують  
негайних реформ. І без вагомої підтримки лікарів - стоматологів,  їх досвіду      та прагнення     
змін на краще будь-які реформи системи медичного обслуговування, на моє переконання, 
будуть неможливі.

Я завжди відстоювала та буду відстоювати інтереси медиків, ваші інтереси, тому ви завжди 
можете розраховувати на мою підтримку та допомогу. 

Переконана, що спільними зусиллями ми досягнемо успіху та відродимо медичну галузь  
в Україні.

Нехай Ваша громадянська відповідальність перед українським суспільством, лікарська 
честь і висока моральність будуть надійним дороговказом у професійній діяльності.

Щиро бажаю Вам і Вашим родинам здоров’я, благополуччя, невичерпних життєвих сил  
і наснаги та професійного зростання!

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,
професор О.В. Богомолець



АСОЦІАЦІЯ 
СТОМАТОЛОГІВ 

УКРАЇНИ 

 Громадська організація

Шановні колеги, лікарі – стоматологи! 

Щиро вітаю вас з ювілейною датою – сторіччям формування Української наукової 
стоматологічної школи.  

Становлення будь-якої науки відбувається не за один день. На сьогодні нам є чим  
пишатися – ми маємо потужну наукову школу стоматології, до якої входить 
близько двох десятків стоматологічних факультетів у різних куточках країни. 

Кожен лікар є невід’ємною частиною нашого українського медичного світу, який сьогодні 
потребує рішучих кардинальних змін. Медреформа має нарешті залишити пострадянсь-
кий устрій нібито так званої “безкоштовної” медицини у минулому. Повне перезаванта-
ження охорони здоров’я, як і становлення науки, не відбудеться за один день. Щоб вона 
насправді запрацювала в повну силу і змінила все на краще, ми маємо працювати разом.  

Стоматологічна спільнота є однією з найактивніших лікарських спільнот. Впевнений, що 
лікарі-стоматологи якнайкраще знаються на тому, як має функціонувати їх галузь. В державі 
жоден закон чи наказ, який стосується стоматологів, не має  прийматися без погодження органу  
самоврядування стоматологів. Міністерство охорони здоров’я підтримує вас у цьому прагненні.  
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Закон потрібен. Зміни назріли. Реформу вимагає 72% українців. Перед нами стоїть ви-
клик – втілити усе це в життя. 4-ий Національний український стоматологічний конгрес 
надає майданчик для того, щоб ми з вами виробили алгоритм впровадження наших змін. 

Спілкуйтесь, дискутуйте, обмінюйтесь досвідом! 

Країна потребує перетворення медицини! І хто, як не лікарі можуть це зробити? 
І ми це зробимо! 

Заступник Міністра охорони здоров’я,  
доктор медичних наук  Роман ІЛИК    
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Шановні колеги!

Вітаю вас з відкриттям 4-го Національного українського стоматологічного конгресу.
Сьогодні в залі лікарі з усіх регіонів України, члени громадських організацій, науковці та 
викладачі стоматологічних факультетів медичних вузів, керівники системи охорони здоров'я, 
тобто ті, хто робить одну, загальну благородну справу – піклуються про здоров'я людей.
Вважаю, що такі заходи – важливий крок у справі консолідації професійної спільноти.

Доступність і якість медичної допомоги – наш ключовий національний пріоритет. Підкреслю: 
вибудовуючи державну політику, реалізуючи конкретні кроки в цій сфері, ми маємо намір 
спиратися на думку самих громадян і, звичайно, на позицію професійного медичного 
співтовариства.

Щоб разом добитися результату, нам потрібен постійний діалог, ефективні механізми зворотно-
го зв'язку. І тому важливо, що в порядку денному конгресу дійсно сутнісні, найактуальніші пи-
тання: нові інноваційні міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування соматологічних 
захворювань, ефективні протоколи реабілітації стоматологічних хворих, а також сучасні 
підходи до організації стоматологічної допомоги, професійні та правові аспекти діяльності 
лікарів-стоматологів, підвищення суспільного престижу спеціальності лікаря-стоматолога – 
словом, теми, які виходять далеко за рамки вузькопрофесійних питань. Тому ваш конгрес має, 
без жодного перебільшення, загальнонаціональне значення, і увага до нього дуже велика.

Впевнений, що на конгресі відбудеться змістовна розмова і всі конструктивні ідеї, пропозиції 
обов'язково будуть затребувані на практиці, в реалізації нашої державної політики. 

На закінчення хочу сказати всім вам величезне спасибі за вашу працю, за ваше служіння  
людям, за вашу вірність професійному обов'язку. Бажаю вам плідної роботи і всього самого 
доброго.
 
Президент НАМН України,  Академік  Цимбалюк В.І.
                             

Цимбалюк В.І,  
академік, Президент 

НАМН України

Шнайдер С.А.,  
професор, директор  

ДУ «Інститут стоматології  
та щелепно-лицевої  

хірургії НАМН України»

Маланчук В.О.,  
член-кореспондент  

НАМН України,  
професор



Шановні колеги! 

Щиро вітаю учасників 4 – го Національного українського стоматологічного кон-
гресу! Сьогоднішня подія присвячена сторіччю формування Української наукової 
стоматологічної школи та є святом для усіх стоматологів. Розвиток наукових  
досягнень – запорука зростання держави, а науковці – це 
інтелектуальний потенціал української нації, її майбутнє.  

Подвижницька праця вчених-стоматологів України спонукала до ство-
рення потужної наукової, навчальної та лікувально-діагностичної бази. 
Українська стоматологічна школа займає гідні позиції у вітчизняних та 
міжнародних наукових рейтингах, витримує заданий темп розвитку та 
має достатній потенціал для досягнення кращих міжнародних показників.  
 
Лікарі – стоматологи своєю щоденною працею надають якісну медичну допомогу на 
світовому рівні, використовуючи сучасні технології в лікуванні. Запорукою високих 
стандартів надання медичної допомоги є підвищення якості освітнього процесу, до 
- та післядипломної підготовки фахівців, їх безперервний професійний розвиток.  

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка святкує свій сторічний ювілей заснування та пліч-о-пліч з науковця-
ми, педагогами, організаторами охорони здоров’я, лікарями – стоматологами 
співпрацює у створенні високих стандартів медичної та стоматологічної освіти. 

Нехай і надалі продуктивні ідеї наших талановитих вчених втілюються в реальні  
розробки та інноваційні проекти. Бажаю учасникам Конгресу міцного здоров’я, ро-
динного затишку та добробуту, науковцям – нових відкриттів на славу української 
науки, лікарям - стоматологам – професійних звершень та росту!

Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
академік НАМН України професор Юрій Вороненко.
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Громадське об’єднання 
«Асоціація стоматологів України»

Громадська організація «Асоціація стоматологів України» є 
всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує на 
основі єдності інтересів та за професійною ознакою грома-
дян України – лікарів-стоматологів, інших лікарів суміжних 
професій, а також спеціалістів з інших галузей знань, чия 
професійна діяльність пов’язана з проблемами стоматології.  
 
Діяльність ГО «Асоціація стоматологів України» 
здійснюється на території України через створені 
територіальні осередки Асоціації та профільні асоціації. 
 
Асоціація стоматологів України заснована 23 жовтня 1994 
року і нараховує близько 10 тисяч лікарів-стоматологів, зуб-
них лікарів, зубних техніків та об’єднує всі регіони України. 
 
Основною метою діяльності Асоціації є задоволен-
ня та захист законних соціальних, економічних, твор-
чих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів; 
сприяння професійній і науковій діяльності спеціалістів 
стоматологічного профілю, спрямованої на поліпшення 
рівня вітчизняної стоматологічної науки та практики. 

ГО «Асоціація стоматологів України» об’єднує 
профільні стоматологічні Асоціації – пародонтологів, 
ендодонтистів, ортопедів стоматологів, ортодонтів, дитячих 
стоматологів, зубних гігієністів, зубних техніків та інших. 

Міжнародна діяльність.  ГО «АСУ» є членом 
Всесвітньої        федерації           стоматологів   (FDI)   та   
Європейського   регіонального  відділу  Всесвітньої    
федерації стоматологів ERO FDI. Члени АСУ при-
ймають активну участь, в тому числі із доповідями, на 
щорічних конгресах Всесвітньої федерації стоматологів. 

АСУ співпрацює з фаховими асоціаціями Німеччини,  
Австрії, Білорусі, Казахстану, Польщі, Грузії, Азербайджану,      
Молдови, Вірменії, Туреччини, Литви та інших країн. 

  

Безперервна післядипломна  освіта лікарів – стоматологів 
здійснюється науково - викладацьким колективом фахівців, 
науково-педагогічними працівниками стоматологічних 
факультетів вищих навчальних медичних закладів України, 
котрих об’єднує ГО «АСУ». Знаменним є проведення вже 
трьох (2012, 2013, 2015 рр.) Національних українських 
стоматологічних конгресів з міжнародною участю.     
 
Координація професійної діяльності з Міністерством 
охорони здоров’я України. ГО «АСУ» співпрацює з 
Міністерством охорони здоров’я для координації та регулю-
вання         професійної         діяльності      лікарів - стоматологів  в  Україні.  

Наукова діяльність. ГО «АСУ» об’єднує науковців – профе-
сорів, докторів та кандидатів медичних наук, молодих 
науковців Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л.Шупика, державної установи «Інститут 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» 
(м. Одеса), Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця, а також 18  провідних стоматологічних 
факультетів вищих навчальних медичних закладів України. 

Сприяння професійному розвитку молодих вче-
них лікарів – стоматологів. До складу ГО «АСУ» вхо-
дить Рада молодих вчених, метою якої є сприяння 
професійного і наукового розвитку талановитої молоді, 
підтримка їх навчання в тому числі і за межами України. 

Видавнича діяльність. ГО «АСУ» проводить координацію 
та видання науково-практичних фахових журналів «Но-
вини стоматології», «Современная стоматология», «Вісник 
стоматології», міжнародний науково – практичний жур-
нал «Стоматологія. Естетика. Інновації», «Імплантологія. 
Пародонтологія. Остеологія», «Профілактична та дитяча 
стоматологія», «Світ ортодонтії», «Дентаклуб».
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Президент громадської організації  «АСУ», 
доктор медичних наук, професор,  

Голова  оргкомітету конгресу 
Ірина МАЗУР

Щиро вітаємо стоматологічну спільноту з  
4-м Національним українським стоматологічним 
конгресом!                                                                                                                                              _                                                 
                   
Українська стоматологічна школа створюва-
лась видатними науковцями протягом бага-
тьох років і сьогодні громадське об’єднання 
«Асоціація стоматологів України» проводить 
традиційне зібрання лікарів – стоматологів  
та підводить своєрідний підсумок науко-
вих та практичних досягнень в стоматології. 
  
До друку підготовлено історичне видан-
ня «Стоматологія в Україні: історичні на-
риси», де висвітлено сторічний шлях фор-
мування та становлення наукових шкіл, 
практичних досягнень українських стоматологів.
Діяльність майже тридцятитисячної 
стоматологічної громади спрямована на  
покращення здоров’я порожнини рота 
та організму в цілому, профілактику 
стоматологічних захворювань, поліпшення 
стандартів надання стоматологічної допомоги.

 Впроваджуючи    наші      з   Вами    здобутки,    сподіваємося 
на підвищення якості життя людини та перспек-
тиву реального оздоровлення населення України.  
  
4-й Національний український стоматологічний 
конгрес проводиться за активної участі ГО 
«Асоціації стоматологів України», профільних 
стоматологічних асоціацій,   комітету з охорони 
здоров’я Верховної Ради України та МОЗ України. 
Спільна співпраця позначиться подальшими 
успіхами, виробленню нових спільних успішних на-
укових ідей, шляхів до вирішення загальних проблем 
практичної стоматології та надасть суттєвого при-
скорення розвитку стоматологічної науки в Україні. 
 
Бажаємо учасникам Конгресу плідної роботи, но-
вих наукових ідей та подальших творчих успіхів на 
професійній ниві! 
   

Віце-президент громадської організації «АСУ», 
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України 
за фахом «Стоматологія», доктор медичних наук, 
професор, Голова наукового комітету конгресу
Олексій ПАВЛЕНКО

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
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План заходів конгресу:          

20.10.2017 10.00 – 13.10 Конгрес-хол Пленарне засідання

с.10

20.10.2017 9.00 – 18.00 Європейська 
зала №1

Симпозіум «Щелепно-лицева хірургія.  
Сучасні досягнення і погляд у майбутнє» 

с.11

20.10.2017 10.00 – 13.00 Європейська 
зала №2

Симпозіум «Нові інтегровані підходи до питань діагностики, 
лікування та профілактики захворювань  

слизової оболонки порожнини рота»   
с.13    

20.10.2017 14.00 – 18.30 Конгрес-хол Симпозіум: «Іноваційні підходи до діагностики та лікування 
захворювань тканин пародонта та слизової оболонки 

порожнини рота в дитячому та дорослому віці»                                         

с.14

20.10.2017 15.30 – 18.20 Європейська 
зала №1

Дискусійна панель для організаторів охорони здоров’я, 
лікарів – стоматологів, правозахисників, законотворців 

«Професійні та правові аспекти діяльності лікарів – 
стоматологів» 

c.15

20.10.2017 14.00 – 20.45 Європейська 
зала №2

Симпозіум молодих вчених та лікарів-стоматологів 
с.16

20.10.2017 початок 19.00 Зала  
«Слов’янська»

Гала-вечір

21.10.2017 9.00 – 19.00 Європейська 
зала №1

Міжнародний симпозіум імплантологів  
«Ефективні протоколи реабілітації стоматологічних хворих з 

використанням дентальної імплантації»  
с.18

21.10.2017 10.00 – 13.00 Конгрес-хол Симпозіум «Мультидисциплінарний підхід в діагностиці та 
лікуванні стоматологічних захворювань»    

с.20

21.10.2017 10.00 – 13.00 Європейська 
зала №2

Симпозіум «Біль та запалення в стоматології» 
с.21

21.10.2017 14.00 – 18.20 Конгрес-хол Cимпозіум з ортопедичної стоматології  
«Інноваційні методи ортопедичної реабілітації 

стоматологічних хворих»  
с.22

21.10.2017 14.00 – 18.00 Європейська 
зала №2

Cимпозіум «Дисфункція та захворювання  
скронево-нижнещелепного суглобу:  

погляд рів зних спеціалістів на одну проблему» 
с.24

     Під час проведення 4-го Національного українського стоматологічного конгресу в залах, де будуть про-
ходити симпозіуми, буде проведено відеореєстрацю лекцій. Крім того, в Конгрес-холі буде проведено ви-
ставку стоматологічного обладнання, демонстрацію нових технологій та методик для діагностики, лікування 
та профілактики в стоматології, майстер-класи з використанням сучасних стоматологічних матеріалів. 
 

   В забезпеченні програми Асоціації стоматологів України «Безперервний професійний розвиток лікаря 
-стоматолога: дистанційне навчання» приймає участь партнер ГО АСУ - Міжнародна Академія «Амеліт». 
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Пленарне засідання  
громадської організації  

«Асоціація стоматологів України»

 Модератори: член-кор. проф. Маланчук В.О., проф. Павленко О.В., проф. Мазур І.П. 

20.10.2017   10.00-13.10   Конгрес-хол
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  

навчальний заклад
10.00-10.20 Вітання учасників 4-го Національного українського стоматологічного конгресу
10.20-10.40 проф. Мазур І.П. Роль громадського об’єднання 

«Асоціація стоматологів України»  
в розвитку стоматологічної галузі.

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика

10.40-11.00 проф. Павленко О.В. Реформування стоматології  
на сучасному етапі. 
 

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика

11.00-11.40 проф. Шнайдер С.А., 
проф. Левицький 
А.П., проф. Деньга 
О.В., проф. Скиба В.Я.

Розвиток стоматологічної науки в ме-
дичному просторі.

ДУ «Інститут стоматології  та 
щелепно-лицевої хірургії 
НАМН України»

11.40-11.50 проф. Рожко М.М. Стоматологічна освіта в Україні: 
інтеграція в світовий освітній простір.

Ректор Івано-Франківського 
національного медичного 
університету

11.50-12.00 доц.,  
адв. Гревцова Р.Ю.

Захист прав медичних закладів і лікарів-
стоматологів: реалії і перспективи.

Київський Національний 
університет імені Тараса 
Шевченка, Консалтингова 
компанія  
«Юркрафт Медицина»

12.00-12.20 проф. Єсембаєва С.С. Сучасний стан розвитку стоматологічної 
служби Республіки Казахстан.

Президент Єдиної 
Казахстанської асоціації 
стоматологів

12.20-12.40 адв. Бабич О.І. Юридичні поради: те, що має знати  
кожен стоматолог.

Юридичне бюро Олени Бабич

12.40-12.50 Волосов Є.В. Роль та досвід органів місцевого само-
врядування Харківської області, рефор-
мування галузі охорони здоров'я.

Харківська обласна 
стоматологічна поліклініка

12.50-13.00 полковник м/с, проф. 
Матрос-Таранець І.М.

Актуальні проблеми військової 
щелепно-лицевої хірургії, які потребу-
ють науково-практичного вирішення 
та інтеграції з цивільною охороною 
здоров’я.

Українська військово-медична 
академія

13.00-13.10 доц. Скрипник І.Л. Громадські організації в формуванні 
Української наукової стоматологічної 
школи. Презентація книги «Стоматологія 
в Україні: історичні нариси».

НМУ імені О.О. Богомольця

13.10-14.00 Обідня перерва

Роль громадського об'єднання в реформуванні та 
правовому захисті професійної діяльності  

лікарів – стоматологів.
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Cимпозіум   
«Щелепно-лицева хірургія.  

Сучасні досягнення  
і погляд у майбутнє» 

20.10.2017   9.00 – 18.00   Європейська зала №1
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  

навчальний заклад
9.00-9.30 проф. Мазур І. П.,  

проф. Копчак А. В.,  
проф. Леоненко П. В.

Вітальне слово: 
д.мед. н., професор Мазур І. П., президент АСУ,
д.мед.н, професор Копчак А. В., голова оргкомітету 
симпозіуму з щелепно-лицевої хірургії,
д.мед.н, професор Леоненко П. В., співголова 
оргкомітету симпозіуму з щелепно-лицевої хірургії.

НМАПО імені  
П.Л. Шупика

9.30-
9.50

к.мед.н. Федірко І.С. «Реконструктивно-відновні втручання при вогне-
пальних пораненнях щелепно-лицевої ділянки. 
Досвід набутий в ході АТО на сході України».

Національний 
військово-медичний 
клінічний центр  
«Головний 
військовий 
клінічний госпіталь»

9.50-
10.10

п-к, м/с, проф. 
Матрос-Таранець І.Н. 

«Досвід організації медичної стоматологічної та 
реабілітаційної служби в добровольчому полку 
національної гвардії України та в Дніпровському 
військовому госпіталі».

Українська 
військово-медична 
академія

10.10-
10.30

проф. Аветіков Д.С., 
проф. Соколов В.М., 
к.мед.н. Локес К. П.

«Стан та перспективи наукових досліджень в 
пластичній та реконструктивній хірургії голови і 
шиї».

Українська медична  
стоматологічна  
академія

10.30- 
10.50

проф. Маланчук В.О.,  
доц. Астапенко Е.А.,  
Логвиненко І.П.

«Використання аутотрансплантатів з клубової кістки 
для усунення дефектів лицевого черепа».

НМУ імені  
О.О. Богомольця

10.50-
11.10

проф. Копчак А.В. «Комп’ютерне моделювання та CAD/CAM технології в 
реконструктивно-відновній хірургії обличчя».

НМУ імені  
О.О. Богомольця

11.10-
11.30

проф. Леоненко П.В. «Комп’ютерне моделювання та CAD/CAM технології в 
дентальній імплантації».

НМУ імені  
О.О. Богомольця

11.30-
11.50

д.мед.н., Харьков А.Л. «Естетична хірургія обличчя. Співвідношення реаль-
них та візуальних ефектів».

НМУ імені  
О.О. Богомольця

11.50-
12.05

проф. Яковенко Л.Н. «Протоколи комплексного лікування пацієнтів 
з вродженними незрощеннями верхньої губи і 
піднебіння».

НМУ імені  
О.О. Богомольця

 

Модератори:  проф. Копчак А.В., проф. Леоненко П.В.
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20.10.2017   9.00 – 18.00   Європейська зала №1
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  

навчальний заклад
12.05-
12.25

проф. Гулюк А.Г. Поетапне хірургічне  лікування дітей з вродженими 
незрощеннями щелепно-лицевої ділянки.

Одеський 
Національний  
медичний університет

12.25-
12.35

проф. Тимофеев О.О., 
проф. Весова О.П. , 
доц. Ушко Н.А. 

«Лікування нейропатій трійчастого нерва у хворих 
після видалення пухлин та пухлиноподібних  
уражень щелеп».

НМАПО 
імені П.Л. Шупика

12.35-
12.45

доц. Чепурний Ю.В. «Хірургічне лікування та реабілітація  пацієнтів з 
посттравматичними дефектами та деформаціями 
середньої зони обличчя».

НМУ імені  
О.О. Богомольця

12.45-
13.00

Рибак В.А.,  
Павличук Т.О. 

«Застосування кісткових аутотрансплантантів з гре-
беня клубової кістки  в заміщенні дефектів кісток  
лицевого черепа. Найближчі та віддалені  
результати».

Центр Щелепно-
лицевої хірургії КОКЛ

13.00-
13.20

проф. Гударян О.О., доц. 
Ідашкіна Н.Г.,  
ас. Мажді Алі Акбар

«Сучасні погляди та власний досвід удосконален-
ня  методик зубо-щелепного шинування в лікуванні 
переломів щелеп».

Українська  
медична 
стоматологічна 
академія

13.20-
14.00

 Обідня перерва

14.00-
14.10

п-к м/с Мазур В.П. «Багатоетапна реабілітація військовослужбовців  
поранених в щелепно-лицеву ділянку під час  
проведення АТО на Донбасі (клінічний випадок)».

14.10-
14.20

проф. Маланчук В.О., 
доц. Бродецкий И.С. 

«Відновлення щелеп у наркозалежних хворих». НМУ імені  
О.О. Богомольця

14.20-
14.30

проф.  Лісова І.Г., 
к.мед.н. Ткач Т.В.,  
Безкорсий П.М.

«Особливості частоти та структури ускладнень  
амбулаторного стоматологічного прийому».

Харківська ме-
дична академія 
післядипломної 
освіти

14.30-
14.45

доц. Комок А.А.,  
к.м.н. Комок А.С.,  
ст.л-т м/с, к.м.н.  
Шепеля А.В.

«Узагальнення результатів лікування поранених і 
травмованих учасників АТО в Дніпровській обласній 
клінічній лікарні ім. Мєчнікова та Дніпровському 
військовому госпіталі».

Дніпровська  
обласна клінічна 
лікарня

14.45-
15.00

доц. Міщенко О. М.,  
Романова А.Ю.

«Застосування низькомодульних сплавів тита-
ну та цирконія в щелепно-лицевій хірургії та 
стоматологічній імплантації».

Запорізький  
Державний  
медичний 
університет

15.00-
15.10

проф. Лісова І.Г.,  
доц. Михайленко Н.М.

«Оцінка еффективності літотріпсії у хворих  
калькульозним субмандибулітом».

Харківська медична 
академія  
післядипломної освіти

15.10-
15.20

проф. Тимофеев О.О., 
проф. Кривошеева Г.І.

«Нейропатії лицевого нерва внаслідок його розриву 
при операціях з видалення пухлин привушних залоз».

НМАПО 
імені П.Л. Шупика

15.20-
15.30

проф. Яковенко Л. М. ,  
к.мед.н. Кисельова Н. В.

Тактика ведення АВМ з ураженням щелеп у дітей. НМУ імені  
О.О. Богомольця

15.30-
15.40

проф. Шувалов С.М., 
Кобяков О.В.

Сучасні тенденції оперативного лікування переломів 
кісток лицевого відділу черепа.

ВНМУ  
імені М.І. Пирогова

16.00-
18.00

Дискусійна панель
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Cимпозіум «Нові інтегровані 
підходи до питань діагностики, 

лікування та профілактики  
захворювань слизової  

оболонки порожнини рота»

20.10.2017   10.00 – 13.00    Європейська зала №2
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний 

навчальний заклад

10.00-
10.20

доц. Гасюк Н.В. Червоний плескатий лишай та 
акантолітична пухирчатка у практиці 
стоматолога: сучасний погляд на 
діагностику та схеми лікування.

 ДВНЗ «Тернопільський державний  
медичний університет імені  
І.Я. Горбачевського МОЗ України»

10.20-
10.40

проф.  
Іскакова М.К.

Сучасні аспекти лікування червоного 
плескатого лишаю слизової оболонки 
порожнини рота.

Казахський Національний медичний 
університет ім. С.Д. Асфендіярова

10.40-
11.00

с.н.с.  
Почтарь В.Н.

Патогенетичне обгрунтування лікування 
багатоформної ексудативної еритеми.

ДУ «Інститут стоматології та щелепно-
лицевої хірургії НАМН України»

11.00-
11.30

проф.  
Соколова І.І., 
Сухіна І.С.

Вплив поліхіміотерапії на стан слизової 
оболонки порожнини рота жінок, хворих 
на рак молочної залози.

Харківський Національний медичний 
університет МОЗ України

11.30-
12.00

проф.  
Клітинська О.В.

Герпетичні ураження слизової оболонки 
порожнини рота та хронічний рециди-
вуючий афтозний стоматит у практиці 
дитячого стоматолога: диференційна 
діагностика, сучасні лікувальні схеми.

ДВНЗ «Ужгородський Національний 
університет» МОЗ України

12.20-
12.40

проф. 
Скрипнікова Т.П., 
проф.  
Скрипников П.М., 
доц. Хміль Т.А.

Мультидисциплінарний підхід до 
організації та роботи центра по 
діагностиці, лікуванню та профілактиці 
захворювань слизової оболонки ротової  
порожнини.

Українська медична стоматологічна 
академія

12.00-
12.20

доц.  
Юнакова Н.М.

Вірусні захворювання порожнини рота. Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

12.40-
13.00

к.м.н.  
Черепинська Ю.А.

Перспективи застосування лазерних 
техологій при лікування пацієнтів із  
захворюваннями слизової оболонки  
порожнини рота.

Харківський Національний медичний 
університет МОЗ України

Модератори: доц. Гасюк Н.В., проф. Соколова І.І., проф. Клітинська О.В.

Тема: «Стан слизової оболонки порожнини рота, як визначальний фактор у виборі комплексу 
стоматологічних втручань. Сучасні погляди на діагностику, профілактику та лікування захворювань 
слизової оболонки порожнини рота» 
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Симпозіум: «Іноваційні підходи 
до діагностики та лікування 

захворювань тканин пародонта  
та слизової оболонки  

порожнини рота в дитячому та 
дорослому віці»        

Модератори: проф. Савичук Н.О., проф. Білоклицька Г.Ф.

20.10.2017   14.00 – 18.30    Конгрес-хол
Год. Доповідач Назва доповіді Вищий  мед. навч. заклад

14.00-
14.20

проф.  
Олейник О.А.

Фактори ризику захворювань пародонта. ПВНЗ «Київський медичний 
університет»

14.20-
14.40

проф.  
Білоклицка Г.Ф., 
доц. Копчак О.В.

Сучасні підходи до корекції місцевої 
ендотеліальної дисфункції у хворих на 
генералізований пародонтит з асоційованими 
захворюваннями серцево-судинної системи.

НМАПО імені П. Л. Шупика

14.40-
15.00

проф.  
Савичук Н. О. 

Захворювання слизової оболонки порожнин рота: 
вибір тактики лікування.

 НМАПО імені П. Л. Шупика 

15.00-
15.20

проф.  
Савичук О. В.

Сучасні підходи до діагностики та протирецидив-
ного лікування хронічного рецидивуючого афтоз-
ного стоматиту.

НМУ імені О.О.Богомольця

15.20-
15.40

проф.  
Борисенко А.В., 
Воловік І.А.

Використання озонотерапії для корекції гіпоксії в 
комплексному лікуванні генералізованого  
пародонтиту.

НМУ імені О.О.Богомольця 

15.40-
16.00

проф.  
Петрушанко Т.О.

Діагностіка та лікування аутоінфеційних 
стоматитів.

Українська медична 
стоматологічна академія

16.00-
16.20

проф. 
Каськова Л. Ф.,  
Бережная О. Є.

Особливості діагностики захворювань тканин 
пародонта в дітей у різні вікові періоди.

Українська медична 
стоматологічна академія

16.20-
16.40

проф. Ковач І. В. Сучасний підхід  до лікування захворювань тканин 
пародонта та  слизової оболонки порожнини рота 
в дитячому віці.

Дніпропетровська медична 
академія

16.40-
17.00

доц.  
Коленко Ю.Г.

Імуногістоцитохімічні паралелі у діагностиці 
передракових захворювань слизової оболонки 
рота та червоної облямівки губ.

НМУ імені О.О.Богомольця

17.00-
17.10

проф.  
Біденко Н. В. , доц. 
Любарець С. Ф.

Клініко-імунологічний статус дітей з порушенням 
формування зубів.

НМУ імені О.О.Богомольця

17.10-
17.20

д.мед.н. Новицька 
І.К., Косенко Д.К.

Стан органів порожнини рота після резекції  
шлунка і гепатектомії (експериментальне 
дослідження).

ДУ «Інститут стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії НАМН 
України»

17.20-
17.30

доц. Трубка І. О. Поєднаний перебіг захворювань тканин паро-
донта та карієсу у дітей – причина та лікувально-
профілактична тактика.

 НМАПО імені П. Л. Шупика

17.30-
17.40

доц.  
Солнцева Т.О.

Невідкладні стани в терапевтичній стоматології 
(протоколи усунення).

 НМАПО імені П. Л. Шупика

17.40-
17.50

проф. 
Шешукова О.В.

«Десквамативний глосит у дітей.  
Погляд стоматолога і педіатра».

Українська медична 
стоматологічна академія

17.50-
18.30

Наукова дискусія. Обговорення проекту резолюції симпозіуму.
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Дискусійна панель для 
організаторів охорони 

здоров’я, лікарів – стоматологів, 
правозахисників, законотворців 
«Професійні та правові аспекти 

діяльності лікарів – стоматологів»

20.10.2017       15.30 - 18.20  Європейська зала №1

Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  
навчальний заклад

15.30 - 
16.10 

 
 
Рибак В.А.,  
проф. Діасамідзе Е.Д., 
проф. Шаповалова В.О

Професійні питання діяльності лікаря - 
стоматолога
Ускладнення при наданні стоматологічної до-
помоги в практиці щелепно-лицевих хірургів 
Особливості обігу лікарських засобів у 
стоматології на засадах медичного та  
фармацевтичного права.
Дискусія.

 

Київська обласна клінічна 
лікарня 
Інституту стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії 
ХМАПО

16.10- 
16.20

 
 
Бурій О.М., 
Шишківська І.Т.,  
Галан Я.

Правові питяння діяльності лікаря -
стоматолога
Реформування стоматологічної галузі: досвід 
Львівської області.

 
 
Комунальна 
стоматологічна 
поліклініка м. Львів

16.20 - 
17.00

адвокат Антонов С.В., 
Коваленко І.О.

Невдале медичне втручання в стоматології: 
врегулювання конфлікту та юридичні ризики 
для стоматолога.
Питання медичної етики в практиці лікаря - 
стоматолога.
Дискусія.

Центр медичного та  
репродуктивного права 
 
Черкаська обласна 
стоматологічна поліклініка

17.00 - 
17.20

Затолокін О.П.  
Галенко О.Л.

Розробка та реалізація місцевих цільових 
програм профілактики та лікування 
стоматологічних хворих у 2018 – 2020 рр.

Центр муніципального  
менеджменту «Хабітат»

17.20 - 
18.20

 
 
Надутий К.О.
Тищук М.М.
проф. Матюха Л.Ф.

Законодавчі проекти та місце лікаря -  
стоматолога в нових медичних реформах
Стоматологічна допомога в нових медичних 
реформах: що очікувати стоматологу.
 
Лікарське самоврядування в Україні.
 
Національна лікарська рада в реформуванні 
медицини.
Наукова дискусія. Обговорення проекту 
резолюції конгресу.

 
 
Верховна Рада України, 
помічник народного  
депутата 
Всеукраїнське лікарське 
товариство 
НМАПО імені П.Л. Шупика

 

Модератори:  Коваленко І.О., проф. Діасамідзе Е.Д., Рибак В.А., проф. Павленко О.В., проф Мазур І.П.
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Симпозіум  
молодих вчених та  

лікарів - стоматологів
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20.10.2017       14.00 - 20.45  Європейська зала №2

Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  
навчальний заклад

14.00-
14.15

Стелла 
Беньямінова

«Лікар – стоматолог як особистість: його професійне зро-
стання та громадська роль в українському суспільстві.

Приватна стоматологічна 
клініка «Стедлі»

14.15-
14.30

Гончарук- 
Хомин М.Ю.

Можливості оцінки віку особи за даними 
стоматологічного статусу: вдосконалені підходи.

Ужгородський 
національний університет

14.30-
15.00

Казьо  
Ігор

САD/CAM – нова епоха функціональних та естетичних 
реставрацій.

клініка Гармонія

15.00-
15.15

Бєліков  
Олександр

Непряма реставрація ендодонтично – лікованих  зубів з 
несприятливим прогнозом. Перші кроки в техніці верти-
кального препарування.

клініка естетичної 
стоматології Filigran

15.15-
15.30

Москалик  
Михайло

Психосоматика у стоматології : важливі кроки для  
досягнення успіху.

стоматологічна  
клініка «TEFI»

15.30-
16.00

Турків Андрій Сучасний підхід до планування естетичного лікування. Porcelain clinic

16.00- 
16.30

Андрій 
Половінщиков

Вітальні методи терапії пульпи.  Приватна клініка Дент-
Лайф, засновник Dental 
Education Clinic, спеціаліст 
з ендодонтії

16.30-
16.45

Мороз  
Юлія

Клініко-лабораторний аналіз оклюзійних співвідношень 
у період адаптації до незнімних зубних протезів.

НМУ імені 
О.О.Богомольця 

16.45- 
17:00

 Дядік Ігор Протоколи диференційної діагностики та орто-
педичного лікування больового дисфункційного 
синдрому скронево-нижньощелепних суглобів в 
залежності від міогенного, нейрогенного, оклюзійного, 
артикуляційного та психоемоційного ґенезу.

НМУ імені 
О.О.Богомольця 

17.00-
17.15

Васьківська 
Марія

Спосіб оцінки об’єму дефекту альвеолярного відростка  
у дітей з незрощенням  його.

НМУ  
імені О.О.Богомольця 

Тема: «Інноваційні підходи до лікування: від наукових розробок до практичних впроважень» 

Модератори:  к.мед.н. Скрипник І.Л., к. мед.н. Клітинський Ю.В.



20.10.2017       14.00 - 20.45  Європейська зала №2

Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  
навчальний заклад

17.15-
17.30

Шафета Олег Оцінка деформацій назо-лабіального комплексу у дітей  
з вродженими незрощеннями верхньої губи.

НМУ імені 
О.О.Богомольця 

17.30-
17.45

Голуб  
Роман

Направлена аутотрансплантація зуба. Авторська стоматологічна 
клініка «ІріС - денТ»

17.45-
18.00

Маснік  
Ілона

Обґрунтування використання озону у медико-
інструментальній обробці кореневих каналів.

НМУ імені О.О.Богомольця 

18.00-
18.15

Воловік  
Ірина

Експериментальне обґрунтування використання нового 
засобу для корекції тканинної гіпоксії в комплексному 
лікуванніхворих на генералізований пародонтит.

НМУ імені О.О.Богомольця 

18.15-
18.30

Мялківський  
Костянтин

Поширеність та особливості розвитку захворювання 
маргінального пародонтита в осіб молодого віку.

НМУ імені О.О.Богомольця 

18.30-
18.45

Слободяник 
Мар’яна

Особливості перебігу генералізованого пародонтиту 
у пацієнтів з серцево – судинною патологією. Клінічні 
випадки.

Національна  
медична академія 
післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика

19.00-
19.15

Дізік С.,  
Романова Ю.   

Лікування та профілактика патології пародонта у жінок  
із синдромом полікістозних яєчників.

Одеський національний  
медичний університет

19.15-
19.30

Неспрядько - 
Монборнь  
Тамара, 
Сірченко  
Аліна

Раннє міофункціональне лікування - запорука успіху. Авторська стоматологічна 
клініка «ІріС - денТ»

19.30-
19.45

Лютіков  
Олександр

Особливості гібридного шару дентину тимчасових зубів 
утвореного різними адгезивними системами.

НМУ  
імені О.О.Богомольця 

19.45-
20.00

Дуда  
Ольга

Стоматологічний статус дітей з соматичними  
захворюваннями.

НМУ  
імені О.О.Богомольця 

20.00-
20.15

Ковтун Тетяна Ускладнення та їх наслідки при впроваджених вивихах 
постійних зубів у дітей.

НМУ  
імені О.О.Богомольця 

20.15-
20.45

Дискусія Суперечливі та дискутабельні питання при веденні 
пацієнтів.

Стендові доповіді
Погоріла Анна Патогенетичне обгрунтування доцільності викори-

стання неомідантану (амантадину) при ятрогенному 
компресійно - токсичному ураженні нижнього альвео-
лярного нерву ( експерементальне дослідження).

ВНМУ ім. М.І.Пирогова

Філон Андрій Лікування симптоматичного апікального періодонтиту у 
хворого на рак легенів.

Запорізький державний 
медичний університет

Ковальчук 
Валерія 

Особливості загоєння післяопераційних ран у хворих з 
патологією щелепно - лицевої ділянки на тлі персистенції 
вірусів простого герпеса 1 і 2 типів.

Харківська ме-
дична академія 
післядипломної освіти

Чамата 
Вікторія 

Методи зняття непрямих реставрацій фронтальної групи 
зубів.

НМАПО імені 
П.Л.Шупика
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Міжнародний симпозіум  
«Ефективні протоколи  

реабілітації стоматологічних  
хворих з використанням 

дентальної імплантації» 

21.10.2017       9.00 - 19.00  Європейська зала №1

Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  
навчальний заклад

8.00-8.50 Реєстрація учасників.

9.00-9.15 проф. Мазур І. П.,  
проф. Леоненко П.В.,  
проф. Копчак А.В.

Відкриття симпозіуму. Вітальне слово.

9.15-9.30 Др. Георг Байєр (DGOI, 
Німеччина)

Привітання учасників симпозіуму від німецької 
асоціації імплантологів DGOI. 

9.30-
10.30

проф. Леоненко П. В.,  
проф. Дорошенко О. М.,  
доц. Леоненко Г. П.

Комп’ютерні технології в імплантації - віяння 
моди або науково-технічний крок вперед? 

НМАПО імені  
П.Л. Шупика,  
НМУ імені  
О.О. Богомольця

10.30-
11.15

проф. Копчак А. В. Дентальна імплантація в умовах дефіциту 
кісткової тканини.

НМУ імені 
О.О.Богомольця

11.15-
12.40

Др. Георг Байєр (DGOI, 
Німеччина)

Негайна імплантація і негайне протезування у 
разі малої кількості імплантатів.

DGOI (Німеччина)

12.40-
13.00

Др. Гасанов Джаббар  
(Азербайджан)

Чинник цементу в розвитку периімплантитів: 
причини та шляхи вирішення проблеми.

Голова Спілки 
імплантологів  
Азербайджану

13.00-
14.00

Обідня перерва

 

Модератори:  проф. Леоненко П. В., проф. Копчак А. В., проф. Георг Байєр (DGOI, Німеччина),  
проф. Дорошенко О. М.
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21.10.2017       9.00 - 19.00  Європейська зала №1

  Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  
навчальний заклад

Модератори проф. Леоненко П. В., проф. Копчак А. В., проф. Костенко Е. Я., Рибак В. А.

14.00-14.20 проф. Костенко Є. Я. Судово-медичні аспекти дентальної 
імплантації в практичній стоматології.

Ужгородський 
Національний універсітет

14.20-14.40 Рибак В. А. Застосування одноетапних імплантатів після 
кісткової аутотрансплантації у пацієнтів з  
дефектами кісток лицевого черепа.

Центр Щелепно- 
лицевої хірургії КОКЛ

14.40-15.10 доц. Агазаде Афят  
Рашид (Азербайджан) 

Негайна імплантація. Азербайджанський  
Державний Інститут  
Удосконалення Лікарів 
імені А. Алієва

15.10-15.40 проф. Куц П. В. Особливості використання дентальних 
імплантатів з різним типом з’єднання в 
залежності від клінічних умов.

НМУ імені  
О.О. Богомольця

15.40-16.10 проф. Гулюк А. Г. Використання сучасних систем дентальних 
iмплантатiв в складних випадках iмплантацii.

Одеський національний 
медичний університет

16.10-16.30 доц. Чертов С. О., 
к.мед.н. Єгоров О. М., 
Семенов Д. М.

Досвід застосування скулових імплантатів. Запорізький Державний 
медичний університет

16.30-16.50 доц. Міщенко О. М. Сучасні протоколи дентальної імплантації. Запорізький Державний 
медичний університет

16.50-17.10 Каленчук В. В. Ключові підходи іплантації в умовах дефіциту 
кісткової пропозиції.

Імплантісс Інститут, 
Стоматологічний центр 
Каленчук клінік

17.10-17:30 к.мед.н.  
Климентьєв В. Г.

Безпосередня імплантація з негайним    
навантаженням при атрофованій нижній  
щелепі. 

Європейський 
стоматологічний центр

17.30-17:45 Пономаренко В. О., 
Белявцев В. В.

Дентальна імплантація в комплексі медичної 
реабілітації учасників бойових дій на Сході 
України.

Центральна 
стоматологічна 
поліклініка Міністерства 
Оборони України

17.45-18:00 Кінчур М. І.  Порівняльна характеристика клінічної 
ефективності різних систем дентальних 
імплантатів.

Центральна 
стоматологічна 
поліклініка Міністерства 
Оборони України

18.00-19.00 Круглий стіл: «Дентальна імплантація в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку в умовах 
реформування медицини та стоматології.» Обговорення проекту резолюції сімпозіуму.
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Cимпозіум   
«Мультидисциплінарний  

підхід в діагностиці та лікуванні 
стоматологічних захворювань» 

21.10.2017    10.00-13.00   Конгрес- хол
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  

навчальний заклад
10.00-10.30 проф. Мазур І.П. Ендокринні аспекти в пародонтології. НМАПО імені  

П.Л. Шупика

10.30-11.00 проф. Татарчук Т.Ф. Системні зміни гормонального гомеостазу у 
жінок: взаємозв’язок із станом слизових обо-
лонок та кісткової тканини. 

ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і 
гінекології НАМН 
України»

11.00-11.20 проф. Матюха Л.Ф., 
доц.Тітова Т.А. 

Атеросклеротичні і кардіоваскулярні захво-
рювання: взаємозвя’зок зі стоматологічними 
захворюваннями. 

НМАПО імені  
П.Л. Шупика

11.20-11.45 проф. Хайтович М.В. Профілактика та подолання 
антибіотикорезистентності в стоматології: 
клініко-фармакологічні аспекти. 

НМУ імені  
О.О. Богомольця

11.45-12.15 проф.  
Антоненко М.Ю.

Глосодинія: алгоритм діагностики та ведення 
пацієнта.

НМУ імені  
О.О. Богомольця

12.15-12.30 проф. Скиба В.Я.,  
с.н.с. Скиба А.В.

Патогенетичні аспекти профілактики та 
лікування стоматологічних ускладнень  
цукрового діабету.

ДУ «Інститут 
стоматології та 
щелепно-лицевої 
хірургії НАМН 
України»

12.30-12.45 доц.  
Бургонський В.Г.

Погляди на сучасні аспекти профілактики, 
лікування та реабілітації в стоматології. 

НМАПО імені  
П.Л. Шупика

12.45-13.00 Новосельська М.М.  Періо-ендо ураження. Сучасний підхід до 
лікування.

Клініка «Астродент»

13.0-14.00 Обідня перерва

Модератори: проф. Матюха Л.Ф., проф. Мазур І.П.
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Cимпозіум   
«Біль та запалення  

в стоматології» 

21.10.2017    10.00-13.00  Європейська зала № 2
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  

навчальний заклад
10.00-10.30 к.м.н. Білозецький І.І. Фенотипи і механізми виникнення болю при 

стоматологічних маніпуляціях:  
ризик-менеджмент та мистецтво контролю.

Тернопільський  
державний  
медичний 
університет імені  
І.Я. Горбачевського

10.30-11.00 проф. Антоненко М.Ю. Диференціальна діагностика больового 
синдрому в стоматології.
 

НМУ імені  
О.О. Богомольця

11.00-11.20 к.м.н. Романенко В.І. Лицевий біль: яким чином сформувати єдину 
точку зору невролога і стоматолога?  
 

Український інститут 
болю

11.20-11.40 проф. Мазур І.П. Алгоритми надання стоматологічної допомоги 
при больовому синдромі в стоматології.
 

НМАПО імені  
П.Л. Шупика 
 

11.40-12.00 Хлєбас С.В. Превенція одонтогенного болю при лікуванні 
запально-деструктивних процесах в 
періодонті.

НМАПО імені  
П.Л. Шупика

12.00-12.30 Габаль В.А. Превенція запальних процесів в тканинах  
пародонта.

НМАПО імені  
П.Л. Шупика

12.30 – 12.45 доц. Гавриленко М. А. Використання загального знеболення у 
комплексному стоматологічному лікуванні 
та реабілітації дітей-інвалідів в умовах 
стаціонару.

Запорізький  
державний  
медичний 
університет

12.45 – 13.00 проф. Мазур І.П., 
проф. Хайтович М.В., 
доц. Голопихо Л.І.

Перезентація навчального посібника «Клінічна 
фармакологія та фармакотерапія  
в стоматології».

13.0-14.00 Обідня перерва

Модератори: проф. Сміян С.І., проф. Хайтович В.М., к.мед.н. Романенко В.І. 
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Cимпозіум з ортопедичної 
стоматології:  

«Інноваційні методи  
ортопедичної реабілітації  
стоматологічних хворих» 

21.10.2017   14.00 – 18.20   Конгрес- хол
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  

навчальний заклад
14.00-
14.10

проф.  
Дорошенко О.М., 
проф. Біда В.І.,  
проф. Костенко Є.Я.,  
проф. Ожоган З.Р.

Відкриття симпозіуму. Вітальне слово.

14.10-
14.30

проф. Біда В.І., проф.  
Дорошенко О.М.

Організаційно-правові аспекти впровадження 
сучасних технологій в практику ортопедичної 
стоматології. 

НМАПО імені П.Л. Шупика

14.30-
14.45

проф.  
Дорошенко О.М.,  
доц. Сіренко О.Ф.,  
ас. Дорошенко М.В., 
Біда О.В.

Показники функціонального стану зубо-
щелепної системи на етапах адаптації до
ортопедичних конструкцій.

НМАПО імені П.Л. Шупика

14.45 - 
15.05 

проф. Костенко Є.Я. Інновації в судово-стоматологічній науці та 
практиці.

Ужгородський Національний 
університет

15.05-
15.25 

проф. Ожоган З.Р. Методи естетичної ортопедичної реабілітації 
пацієнтів з дефектами зубних рядів і поєднаною 
патологією.

Івано-Франківський 
Національний медичний 
університет

 
15.25 - 
15.40 

проф. Новіков В.М.,  
проф. Дворник В.М.

Ортопедичне лікування внутрішніх порушень 
скронево-нижньощелепних суглобів.

Українська медична 
стоматологічна академія

Модератори: проф. Біда В.І., , проф. Дорошенко О.М., проф. Ожоган З.Р., проф. Костенко Є.Я.,  
проф. Дворник В.М., проф. Гасюк П.А. 
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21.10.2017   14.00 – 18.20   Конгрес- хол
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  

навчальний заклад
15.40-
16.00

проф.  
Леоненко П.В.,  
доц. Леоненко Г.П.,  
Кокоєва Ю.В.

Сучасний алгоритм застосування технології 
CAD CAM при протезуванні на дентальних 
імплантатах.

НМАПО імені П.Л. Шупика

16.00-
16.20

проф.  
Діасамідзе Е.Д., 
проф. Лісова І.Г., 
Жуков К.В.,  
Ткаченко Ю.В.,  
Панков О.О., 
Тіщенко В.В.

Синдром печії порожнини рота у клініці 
ортопедичної стоматології.

Інститут стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії 
ХМАПО

16.20-
16.30

доц. Костенко С.Б. Практичне застосування методів доказової 
медицини в стоматологічній практиці.

Ужгородський Національний 
університет

16.30-
16.50 

доц. Клочан С.М. Зміни взаємовідношень елементів  
скронево-нижньощелепних суглобів на тлі  
краніо-постуральних компенсацій.

НМАПО  
імені П.Л. Шупика

16.50-
17.05 

доц.  
Омельяненко О.А.

Медикаментозна корекція адаптаційних 
процесів при ортопедичному лікуванні  
захворювань тканин пародонту.

НМАПО  
імені П.Л. Шупика

17.05-
17.20

доц. Германчук С.М., 
Павлик А.В.

Особливості застосування сучасних  
ортопедичних конструкцій для заміщення 
дефектів зубів та зубних рядів у хворих на цу-
кровий діабет.

ПВНЗ «Київський медичний 
університет УАНМ

17.20-
17.35 

доц. Біда О.В.   Вплив якості поверхні дентального   
  імплантату на процес остеоінтеграції.

НМАПО імені П.Л. Шупика

17.35-
17.50 

доц. Забуга Ю.І.  Сучасні методи захисту відпрепарованих  
 поверхонь вітальних зубів на етапах  
 виготовлення ортопедичних конструкцій.

НМАПО імені П.Л. Шупика

17.50-
18.20

Наукова доповідь. Прийняття резолюції симпозіуму



Cимпозіум   
«Дисфункція та захворювання  

скронево-нижнещелепного  
суглобу:  

погляд різних спеціалістів  
на одну проблему» 

21.10.2017   14.00 – 18.00   Європейська зала №2
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний  

навчальний заклад
14.00-14.20
14.20-14.40 
14.40-15.00

проф.  
Неспрядько В.П.,  
доц. Клітинский Ю.В.,  
доц. Скрипник І.Л.

Досвід київської ортопедичної 
стоматологічної школи в реабілітації 
пацієнтів зі складними клінічними 
випадками згідно сучасних гнатологічних 
уявлень.   

НМУ імені  
О.О. Богомольця

15.00-15.20 проф. Сміян С.І. Запальні і дегенеративні захворювання 
суглобів – що потрібно знати  
стоматологу.

Тернопільський  
Державний медичний 
університет 

15.20-15.40 
15.40-16.00

проф. Макєєв В.Ф.,  
Кулінчeнко Р.В.,  
Шибінський В.Я.

Внутрішні розлади скронeво-
нижньощeлeпних суглобів: клініка, 
діагностика, лікування .

Львівський Державний 
медичний університет 
ім. Д. Галицького

16.00-16.20 проф.  
Дрогомирецька М.С.

Рівні адаптації при краніомандибулярних 
розладах.

НМАПО імені  
П.Л. Шупика

16.20-16.40 Смаглюк О.В.,  
Ляховська А.В.

Нейро-мускулярна складова 
функціональної оклюзії.

16.40-17.00 Проф. Маланчук В.О., 
Палівода Р.С.

Вибір функціональних методів 
діагностики зубо-щелепного апарату в 
оцінці стану скронево-нижньощелепного 
суглоба.

НМУ імені  
О.О. Богомольця 
 

17.00-17.20 доц. Клітинский Ю.В. Цифрові протоколи ортопедичної 
реабілітації пацієнтів з 
краніомандибулярними і 
функціональними розладами як гаранто-
ваний етап успіху їх міждисциплінарного 
лікування

НМУ імені  
О.О. Богомольця

17.20-17.30 доц. Скрипник І.Л. Ортодонтична складова відновлення 
зубних рядів у пацієнтів з аномаліями та 
деформаціями прикусу

НМУ імені  
О.О. Богомольця

17.30-17.50 проф. Маланчук В.О., 
асп. Паливода Р.С.

Скронево-нижнещелепний суглоб: 
хірургічні методи лікування

НМУ імені  
О.О. Богомольця

17.50-18.00 Наукова доповідь. Прийняття резолюції 
симпозіуму

Модератори: доц. Скрипник І.Л.,  доц. Клітинский Ю.В.
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   І. Мазур    О. Павленко    О. Дорошенко    В. Біда    В. Неспрядько    В. Маланчук

   С. Єсембаєва    А. Гулюк  М. Дрогомирецька    С. Шнайдер    В. Габаль    П. Леоненко 

   Р. Грєвцова       П. Гасюк    І. Скрипник    Н. Юнакова    П. Куц

   Г. Білоклицька    Е. Діасамідзе    Л. Матюха     З. Ожоган    С. Сміян    В. Дворник

   
 

   В. Волосов
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   М. Антоненко      Ю. Романова   В. Бургонський    Н. Гасюк
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   О. Клітинська            В. Рибак      С. Хлєбас    С. Гулюк         С. Клочан     Ю. Кокоєва

   С. Костенко    Ю. Клітинський    О. Бабич    А. Копчак    О. Омельяненко      Н. Савічук
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 Агазаде Афят  
      Рашид

    Jabbar Hasanov

             В.Каленчук         І. Ковач           В. Климентьєв І.Матрос- 
Таранець

        К. Надутий     Т. Петрушанко

   П. Скрипніков       Т.Татарчук   Т. Скрипнікова    М. Тищук         С. Чертов
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   М. Слободяник      А. Половінчіков

   І. Воловик

   О. Лютіков    Т. Неспрядько- 
       Монборнь

   К. Мялківський

   І. Казьо

   
(група молодих вчених) 

  А. Сірченко

  С. Беніамінова

  Р. Голуб

  О. Дуда

  А.Турків

   І. Дядик   Ю. Мороз

   М. Москалик

  Р. Голуб   О. Бєліков



Інформаційна підтримка 

Генеральний спонсор

Бронзовий спонсор

Золотий спонсор

Генеральний партнер

Технічний партнер

28 Програма 4-го Національного українського стоматологічного конгресу, 20 - 21 жовтня 2017 року, м. Київ


