
ДОВІДКА
про творчий внесок Фліса Петра Семеновича -співавтора підручника 
«Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations = Ортодонтія. 

Зубо-щелепні аномалії та деформації», претендента на участь у конкурсі 
зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Фліс Петро Семенович - доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений 
діяч науки і техніки України, Почесний вчений Європи.

Фліс П.С. є автором більше 400 наукових робіт, з них -  близько 20 
підручників та навчальних посібників, отримав більш ніж 56 авторських 
свідоцтв та патентів на винаходи. Підручник «Ортодонтія», виданий 
українською, російською, англійською та мовою фарсі.

Під керівництвом професора Фліса П.С. захищено 15
кандидатських дисертацій і виконується 12 кандидатських і 2 докторських 
дисертації. Учні Петра Семеновича працюють в багатьох країнах світу -  
Греції, Лівані, Сирії, Ірані, Йорданії, Ізраїлі, Китаї та інших країнах.

Індекс Гірша -  6 ,110-індекс -  2.
Під час підготовки підручника «Orthodontics. Dentognathic 

Anomalies and Deformations = Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та 
деформації» Флісом П.С. проведено редагування, систематизацію
підготовлених співавторами матеріалів та їх аналіз.

Ряд ортодонтичних апаратів, вказаних у підручнику, були 
розроблені та клінічно апробовані професором Флісом П.С. або були 
створені під його керівництвом, а саме -  апарат Фліса П.С.-Леоненко Г.П. 
для лікування глибокого прикусу, апарат Фліса П.С.-Філоненка В.В. для 
лікування відкритого прикусу, апарат Фліса П.С.-Циж А.В., індивідуальний 
ортодонтичний трейнер Філоненка В.В., апарат Ращенко Н.В. для лікування 
дисального прикусу та інші.

Брав участь у написанні тестових завдань та ситуаційних задач до 
всіх розділів підручника.

Завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики 
ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця
доктор медичних наук, про Фліс П.С.

Ректор НМУ імені О.О.
член-кореспондент НА!
доктор медичних наук, Амосова К.М.



ДОВІДКА
про творчий внесок Леоненко Галини Петрівни -  співавтора підручника 

«Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations = Ортодонтія. 
Зубо-щелепні аномалії та деформації», претендента на участь у конкурсі 

зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Леоненко Галина Петрівна - кандидат медичних наук, доцент 
кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2006 році захистила дисертацію на тему: «Лікування аномалій 
форми і зміни кольору окремо стоячих зубів» в якій було запропоновано 
новий метод кольоровизначення при реставраціях зубів, новий метод 
відновлення форми змінених зубів, а також методи ортодонтичної підготовки 
при аномаліях форми зубів при відсутності місця для їх повноцінної 
реставрації.

Леоненко Г.П. є автором близько 100 друкованих робіт, із них 35 
статей у виданнях, рекомендованих МОН України; 3 нововведення, 6 патен
тів України на винаходи, є співавтором 2 підручників «Ортодонтія», З 
підручників «Дитяче зубне протезування», 2 підручників «Пропедевтика 
ортопедичної стоматології» для студентів вищих навчальних закладів IV 
рівня акредитації та 4 збірок методичних рекомендацій для студентів 
англомовної форми навчання.

Під час написання підручника «Orthodontics. Dentognathic 
Anomalies and Deformations = Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та 
деформації» Леоненко Г.П. проводила аналіз літератури стосовно питань 
етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики, методів лікування та 
профілактики аномалій окремих зубів і зубних рядів та написання 
відповідних частин розділу.

Брала участь у написанні тестових завдань та ситуаційних зядяч до 
всіх розділів підручника.

Доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики 
ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця
кандидат медичних наук, д

Ректор НМУ імені О
член-кореспондент
доктор медичних наук

Леоненко Г.П.

Амосова К.М.



ДОВІДКА
про творчий внесок Філоненка Валерія Володимировича -  співавтора 
підручника «Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations = 

Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації», претендента на 
участь у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і

техніки.

Філоненко Валерій Володимирович - кандидат медичних наук, 
заступник декана стоматологічного факультету, доцент кафедри ортодонтії 
та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію. Автор 70 
друкованих робіт, з них -  18 статей у виданнях, рекомендованих МОН 
України; 4 статті в іноземних виданнях (1 з них -  відображена в базі даних 
SCOPUS); 3 патенти; 1 авторське право на літературний твір наукового 
характеру; 4 методичних посібники для студентів англомовної форми 
навчання. Індекс Гірша -  2.

Під час написання підручника «Orthodontics. Dentognathic 
Anomalies and Deformations = Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та 
деформації» Філоненком В.В. проводився аналіз літератури стосовно питань 
етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики, методів лікування та 
профілактики сагітальних аномалій прикусу, мезіального і дистального, та 
написання відповідних частин розділу. Співавтор провів набір та лікування 
пацієнтів, приймав участь у виготовленні ортодонтичних конструкцій, їх 
фотографій, які ввійшли до відповідного розділу підручника. Проводив 
лікування тематичних пацієнтів апаратом, розробленим Флісом П.С.- 
Філоненком В.В. для лікування відкритого прикусу та індивідуальним 
ортодонтичним трейнером.

Брав участь у написанні тестових завдань та ситуаційних задач до 
всіх розділів підручника.

Доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики 
ортопедичної стоматології 
кандидат медичних наук

Ректор НМУ імені О.О. Богомольця
член-кореспондент НА' т Г1
доктор медичних наук,

Філоненко В.В.

Амосова К.М.



ДОВІДКА
про творчий внесок Дорошенко Наталії Миколаївни -  співавтора 

підручника «Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations = 
Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації», претендента на 

участь у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і
техніки.

Дорошенко Наталія Миколаївна -  куратор Європейської кредитно- 
трансферної системи стоматологічного факультету, асистент кафедри 
ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця.

Дисертаційна робота на здобуття вченого ступеню кандидата 
медичних наук., що є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 
ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного 
медичного університету імені О.О.Богомольця «Клініка, діагностика, методи 
лікування аномалій і деформацій окремих зубів, зубних рядів та прикусів» 
(№ держреєстрації 0112U001417) подана до спеціалізованої вченої ради.

Дорошенко Н.М. є автором 25 друкованих робіт, з них -  9 статей у 
виданнях, рекомендованих МОН України; 3 статті в іноземних виданнях (1 з 
них -  відображена в базі даних SCOPUS); 1 патент України на винахід.

Під час написання підручника «Orthodontics. Dentognathic 
Anomalies and Deformations = Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та 
деформації» Дорошенко Н.М. проводила аналіз літератури стосовно питань 
етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики, методів лікування та 
профілактики вертикальних і трансверзальних аномалій прикусу, відкритого, 
глибокого, перехресного, та написання відповідних частин розділу.

Брала участь у написанні тестових завдань та ситуаційних задач до 
всіх розділів підручника.

Асистент кафедри ортодонтії та пропедевтики 
ортопедичної стоматології 
НМУ імені 0 .0 . Богомоль

Ректор НМУ імені О.
член-кореспондент
доктор медичних наук,

Дорошенко Н.М.

Амосова К.М.


