
До 100-річчя наукової стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії в Україні: досягнення та сучасні технології 

 

З нагоди 100-річчя наукової стоматології та щелепно-лицевої хірургії в 

Україні відбувся ряд визначних подій, які сколихнули громадськість.  

Одним із таких заходів став VI з’їзд Української асоціації черепно-

щелепно-лицевих хірургів, присвячений 100-ччю кафедри хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця. З’їзд 

– спілкування науковців, однодумців, обмін думками, був присвячений 

доповідям, які викликали неабиякий інтерес у наукової спільноти.  

За сто років існування кафедра виховала чимало відомих лікарів, 

хірургів, науковців, які продовжують виконувати наукові дослідження з 

актуальних проблем стоматології та щелепно-лицевої хірургії, лікувати 

людей. Завдяки професору В.О. Маланчуку, створено майданчик, де лікарі з 

усієї України можуть обмінюватися безцінним досвідом, новітніми 

розробками. У вітальному слові  

Президент НАМН України, академік Цимбалюк Віталій Іванович, 

перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, 

професор Кучин Юрій Леонідович висловили вдячність усім колегам, які 

приїхали до Києва з різних міст України, Білорусії, Португалії, Бразилії, 

Франції, щоб не тільки відзначити цей славетний ювілей, поспілкуватися, а 

й послухати цікаві наукові доповіді, обмінятися досвідом. 

Деканка стоматологічного факультету, професорка Біденко Н.В. 

зазначила: «Для нас велика честь разом відзначати 100-літній ювілей 

кафедри, яка унікальна блискучими хірургами, талановитими викладачами, 

високодуховними людьми, де  завжди шанують свою історію, свої традиції». 

 



 
 

Наступною подією міжнародного рівня став 5-й Національний 

український стоматологічний конгрес «Стоматологічне здоров’я – 

інтегральна складова здоров'я нації», присвячений сторіччю формування 

української наукової стоматологічної школи і 25-річчю заснування 

найчисельнішого об’єднання стоматологів нашої держави – Асоціації 

стоматологів України (АСУ), який відбувся 18-19 жовтня у Києві. 
 

 
 

Конгрес традиційно зібрав коло однодумців – науковців, викладачів 

вищих навчальних медичних закладів, організаторів системи охорони 

здоров’я, лікарів-стоматологів з різних куточків України з метою 

впровадження нових високотехнологічних науково обґрунтованих методів 

діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних 



захворювань та забезпечення оптимального здоров’я порожнини рота у 

мешканців України!  

В рамках конгресу виступили зі своїми доповідями 150 лекторів, понад 

2000 лікарів з усіх регіонів України взяли участь у конгресі, що є свідченням 

непідробної зацікавленості стоматологів до своєї професії та Національного 

рівня заходу! Програма конгресу була надзвичайно насиченою. Його 

учасники одержали уявлення про “віковий досвід і нові старт-апи 

вітчизняної стоматології” – дуже точна формула президентки АСУ Ірини 

Мазур, поглибили свої знання, обмінялись досвідом та зміцнили практичні 

навички на майстер-класах. 

Насичена й різноманітна наукова програма конгресу складалася з 12 

науково-практичних симпозіумів, майстер-рингу для студентів та майстер-

класу в сфері дентальної імплантації. 

На конгресі презентовано документальний фільм «Стоматологія 

України: історичні нариси», ювілейне видання книги «Сторіччя 

стоматологічної науки в Україні» та аналітичний довідник «Стоматологічна 

допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік», 

який АСУ підготувала на підставі даних Центру медичної статистики МОЗ 

України. 
 

 
 



З вітальними словами від Національної академії медичних наук 

України виступив її очільник – академік Цимбалюк В.І. В своїй промові 

Віталій Іванович підкреслив, що Національна академія медичних наук 

України у співпраці з провідними науковцями та лікарями стоматологами 

проводить епідеміологічні дослідження та аналіз захворюваності 

основними стоматологічними хворобами з метою впровадження 

Національної програми профілактики. Сумісні наукові дослідження 

виявлять нові механізми розвитку та взаємообтяження стоматологічних та 

загально соматичних хвороб та обґрунтовують нові методі лікування.  

 
 

Під час міжнародного засідання з питань профілактики в стоматології, 

ролі лікаря у превенції основних стоматологічних захворювань стоматологи 

Німеччини, Казахстану, Республіки Білорусь разом з провідними 

стоматологами України обговорили питання профілактики та програми 

превенції стоматологічних захворювань. Після доповідей відбулася 

панельна дискусія та прийняття Національної програми 

профілактики стоматологічних захворювань.  

Проект Програми розроблено на підставі проведених 

широкомасштабних досліджень ДУ «Інституту стоматології та щелепно-

лицевої хірургії НАМН України» професорами О.В. Дєньгою, С.А. 

Шнайдером, та  за результатами аналізу стану стоматологічної допомоги в 

Україні, проведеного професором І.П.Мазур.  



Член-кореспондент НАМН України, професор Маланчук В.О. взяв 

участь в обговореннях на науково-практичному симпозіумі «Сучасні 

технології в діагностиці, плануванні та лікуванні стоматологічних хворих» 

та поділився досвідом про нові високотехнологічні методи діагностики та 

лікування в стоматології.  

 
В своїх привітаннях Прем’єр Міністр України О.В. Гончарук, голова 

профільного комітету Верховної Ради України М.Б. Радуцький та заступник 

міністра Охорони Здоров’я України М.С. Загрійчук побажали стоматологам 

України та учасникам конгресу нових здобутків на славу української науки, 

втілення продуктивних ідей українських талановитих вчених в реальні 

розробки та інноваційні проекти практичної охорони здоров’я, 

впровадження нових високоефективних методів діагностики, лікування та 

профілактики стоматологічних хвороб, успіху та процвітання 

стоматологічної галузі. 
 

Ще одним важливим заходом став Х З`їзд Асоціації ортодонтів 

України та ІІІ Міжнародний ортодонтичний конгрес «Синергія 

естетики та здоров`я в ортодонтичному лікуванні», який відбувся 

25-26 жовтня у Києві, присвячений 20-річчю заснування найстарішого і 

найчисельнішого професійного об’єднання ортодонтів нашої держави – 

Асоціації ортодонтів України (АОУ). 



 
 

ІІІ Міжнародний ортодонтичний конгрес традиційно зібрав коло 

однодумців. З огляду на стрімкий розвиток професійної ортодонтії та 

популярності міждисциплінароного підходу у лікуванні пацієнтів, 

організаційний комітет Конгресу створив максимально інформативну і 

цікаву програму доповідей.  

 
 

В рамках Конгресу виступили зі своїми доповідями топ-лектори з 

Гонконгу, Італії, Словенії, Мексики, Греції, України та інших країн. « За 

останні 20 років ми зробили десятки масштабних міжнародних подій в 

Україні. Я рада, що кращі  представники міжнародної ортодонтичної 

спільноти підтримали цьогорічний Конгрес і приїхали з виступами, щоб 



обмінятися досвідом і яскравими емоціями з українськими колегами. Це ще 

раз підтверджує те, що Україна займає вагоме місце на ортодонтичній мапі 

світу»,  – говорить Президентка АОУ Мирослава Дрогомирецька. 

 
 

За ініціативи членів Асоціації пройшло широке обговорення за 

результатами якого відзначено високий науковий рівень роботи 

«Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної 

допомоги в мирний та воєнний час» авторського колективу: д.м.н. 

Маланчука В.О., д.м.н. Шнайдера С.А., д.м.н. Дєньга О.В., д.м.н. 

Дрогомирецької М.С., д.м.н. Лихоти А.М., д.м.н. Мазур І.П., к.м.н. Рибачук 

А.В., яка приймає участь у конкурсі на здобуття Державної премії України у 

галузі науки та техніки за 2019 рік, що підтверджено і схвальними відгуками 

закордонних колег: проф. Андреа Дерегібуса, Д-ра Ільї Руссо, Д-ра Маурісіо 

Гонсалес Балута та інших.  

 


