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Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної 

конференції  «Інноваційні технології в стоматології» 

 

Конференція відбудеться на базі конгрес-центру ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського 

МОЗ України» за адресою: 

Навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» 

смт Дружба, Теребовлянський район, Тернопільська область. 

 

Реєстрація учасників  25 вересня 2015 р. о 9:00. 

Відкриття конференції 25 вересня 2015 р. о 10:00.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова організаційного комітету 

М.М. Корда – доктор медичних наук, професор, ректор ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» 

 

Члени організаційного комітету: 

А.Г. Шульгай – доктор медичних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи; 

І.М. Кліщ - доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи; 

Я.П. Нагірний - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

хірургічної стоматології; 

О.О. Шевчук – кандидат медичних наук, керівник наукового відділу відділу; 

О.Д. Кухарчук – головний спеціаліст «стоматолог» Головного управління 

охорони здоров’я Тернопільської ОДА. 

 

 



Секретаріат конференції:  

С.І. Бойцанюк - кандидат медичних наук, доцент, декан стоматологічного 

факультету; 

П.А.Гасюк - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

ортопедичної стоматології; 

О.В. Авдєєв - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої 

стоматології; 

М.А. Лучинський - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

терапевтичної стоматології. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

25 вересня 2015 року 

 

9:00 – 10.00 - реєстрація учасників  конференції 

10:00 – відкриття конференції, пленарне засідання 

(конференц-зал конгрес-центру НОК «Червона калина» 

Прийняття рішень конференції 

Закриття конференції 

Неофіційна частина конференції 

Від’їзд учасників конференції 

 

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДЕЙ 

Доповідь – до 10 хв. Виступ в обговоренні – до 5 хв. 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10:00 (актовий зал конгрес-центру НОК «Червона калина») 

Головуючі: доктор медичних наук, професор, ректор М.М. Корда; доктор 

медичних наук, професор, проректор з наукової роботи І.М. Кліщ; доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології Я.П. 

Нагірний; кандидат медичних наук, доцент, декан стоматологічного 



факультету С.І. Бойцанюк; доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри ортопедичної стоматології П.А. Гасюк. 

 

Вітальне слово 

Кліщ Іван Миколайович 

Доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи. 

 

Нагірний Ярослав Петрович 

Головуючий конференції, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри хірургічної стоматології. 

 

Кухарчук Олександр Дмитрович  

Головний позаштатний стоматолог Департаменту охорони здоров’я 

Тернопільської ОДА, головний лікар Тернопільської комунальної 

стоматологічної поліклініки, голова Тернопільського обласного осередку 

АСУ. 

 

10:00-10.10 «Часткова позакласифікаційність 

протоколів надання стоматологічної 

ортопедичної допомоги: аналіз та 

пропозиції» 

Кордіяк А.Ю., д.мед.н., 

професор, зав. кафедри 

ортопедичної 

стоматології 

Львівського 

національного 

медичного університету 

імені Данила 

Галицького 

10:10-10:20 «Роль гепатобіліарної системи для 

загоєння травматичних пошкоджень 

слизової оболонки порожнини рота 

щурів. Експериментальне вивчення 

можливості застосування 

компактостеотомії лунок видалених 

зубів з метою профілактики 

альвеоліту щелеп. Вивчення 

особливостей будови та розвитку 

носопіднебінної ділянки методом 

порівняльної анатомії» 

Проф. Шувалов С.М., 

д.мед.н., завідувач 

кафедри хірургічної 

стоматології та 

щелепно-лицевої 

хіріргії Вінницького 

національного 

медичного університету 

ім. М.І.Пирогова; 

доцент, завуч кафедри 

Поліщук С.С., клін.орд. 

Кобяков О.В., ст.лаб. 



Попик Г.І. 

10:20-10:30 «Роль гепатобіліарної системи для 

загоєння травматичних пошкоджень 

слизової оболонки порожнини рота 

щурів» 

Поліщук С.С., к.мед.н., 

доцент кафедри 

хірургічної 

стоматології та 

щелепно-лицевої 

хіріргії Вінницького 

національного 

медичного університету 

ім. М.І.Пирогова 

10:30-10:40 «Експериментальне вивчення 

можливості застосування 

компактостеотомії лунок видалених 

зубів з метою профілактики 

альвеоліту щелеп». 

Кобяков О.В., клін.орд. 

кафедри хірургічної 

стоматології та 

щелепно-лицевої 

хіріргії Вінницького 

національного 

медичного університету 

ім. М.І.Пирогова 

10:40-10:50 «Вивчення особливостей будови та 

розвитку носопіднебінної ділянки 

методом порівняльної анатомії» 

Попик Г.І,, ст.лаб. 

кафедри хірургічної 

стоматології та 

щелепно-лицевої 

хіріргії Вінницького 

національного 

медичного університету 

ім. М.І.Пирогова 

10:50-11:00 «Показники захворюваності зубів та 

рівня гігієни порожнини рота у 

соматично здорових чоловіків із 

різних регіонів України» 

 

Шінкарук-Диковицька 

М.М., к.мед.н., доцент, 

в.о. завідувача кафедри 

терапевтичної 

стоматології ВНМУ 

імені М.І.Пирогова  

11:00-11:10 «Особливості лікування хронічного 

катарального гінгівіту в дітей із 

дифузним нетоксичним зобом» 

Годованець О.І., 

к.мед.н., доцент 

кафедри хірургічної та 

дитячої стоматології  

ДВНЗУ «Буковинський 

державний медичний 

університет», д.мед.н., 

професор  Рожко М.М. 

11:10-11:20 «Морфологічні особливості росту 

щелеп у пацієнтів із дистальним 

прикусом за даними 

ортопантомограми» 

Виженко Є.Є., к. мед.н., 

асистент кафедри 

післядипломної освіти 

лікарів-ортодонтів 

ДВНЗУ «Українська 

медична 



стоматологічна 

академія», Куроєдова 

В.Д., д.мед.н., професор 

11:20-11:30 «Кісти та пухлиноподібні ураження 

щелепних кісток, які розвиваються із 

залишкового залозистого епітелію» 

 

Паліс С.Ю., асистент 

кафедри хірургічної та 

дитячої стоматології  

ДВНЗ «Буковинський 

державний медичний 

університет», Шувалов 

С.М., д.мед.н., 

професор, Нагайчук 

В.В., к.мед.н., доцент, 

Кузняк Н.Б., к.мед.н., 

доцент 

11:30-11:40 «Вплив імунокорегуючої терапії  на 

стан секреторного імунітету в 

комплексному лікуванні хворих з 

різними проявами генералізованого 

катарального гінгівіту» 

Шоптенко А.А., 

асистент кафедри 

хірургічної та дитячої 

стоматології  

ДВНЗУ «Буковинський 

державний медичний 

університет», к.мед.н., 

доцент, зав.кафедри 

Кузняк Н.Б. 

11:40-11:50 «Визначення бактеріального складу 

вмісту пародонтальних кишень у 

хворих на хронічний генералізований 

пародонтит» 

Дроник І.І., асистент 

кафедри хірургічної та 

дитячої стоматології  

ДВНЗУ «Буковинський 

державний медичний 

університет», к.мед.н., 

доцент, зав.кафедри 

Кузняк Н.Б. 

11:50-12:00 «Застосування місцевої сорбційної 

терапії при лікуванні альвеолітів» 

Трифаненко С.І., 

асистент кафедри 

хірургічної та дитячої 

стоматології  

ДВНЗ «Буковинський 

державний медичний 

університет» 

12:00-12:10 «Стан гігієни порожнини рота у 

провідників пасажирських вагонів» 

Кіцак Т.С., асистент 

кафедри хірургічної та 

дитячої стоматології  

ДВНЗУ «Буковинський 

державний медичний 

університет», к.мед.н., 

доцент, зав.кафедри 

Кузняк Н.Б. 



12:10-12:20 «Дослідження імунного статусу 

ротової порожнини дітей, хворих на 

цукровий діабет І типу» 

  

 

Мороз А.В, асистент 

кафедри хірургічної та 

дитячої стоматології  

ДВНЗ «Буковинський 

державний медичний 

університет», к.мед.н., 

доцент, зав.кафедри 

Кузняк Н.Б. 

12:20-12:30 «Аспекти оцінювання та 

прогнорзування результатів 

реставрації фронтальної групи зубів» 

Гуньовський Я.Р., 

клін.орд. кафедри 

ортопедичної 

стоматології, 

Львівський 

національний медичний 

університет імені 

Данила Галицького, 

к.мед.н., асистент 

кафедри Гуньовська 

Р.П., д.мед.н., професор 

Кордіяк А.Ю. 

 12:30-12:40 «Причини виникнення ускладнень 

після армування зубів штифтовими 

конструкціями за результатами 

віддалених клінічних спостережень» 

Павличко Р.Р., магістр 

медицини, кафедра 

ортопедичної 

стоматології  

Львівського 

національного 

медичного університету 

імені Данила 

Галицького, лікар-

стоматолог 

Красилівської ЦРЛ, 

к.мед.н., Дидик Н.М., 

асистент кафедри 

ортопедичної 

стоматології  ЛНМУ  

12:40-13:00 Кава-тайм  

13:00-13:10 «Особливості клінічного перебігу 

окремих захворювань щелепно-

лицевої ділянки» 

Нагірний Я.П.,  

д.мед.н., професор, 

завідувач кафедри 

хірургічної 

стоматології ДВНЗ 

«Тернопільський 

державний медичний 

університет університет  

імені 

І. Я. Горбачевського 



МОЗ України» 

13:10-13:20 «Результати застосування нового 

методу ураноальвеолоостеопластики 

у дітей» 

Ільницький Я.М., 

асистент кафедри 

хірургічної 

стоматології  

Львівського 

національного 

медичного університету 

імені Данила 

Галицького  

13:20-13:30 «Оцінка ефективності комбінованого 

методу профілактики формування 

патологічних рубців за допомогою 

удосконаленої Ванкуверської шкали» 

Мельничук  Ю.М., 

ст.лаборант кафедри 

хірургічної 

стоматології  

Львівського 

національного 

медичного університету 

імені Данила 

Галицького 

13:30-13:40 «Ефективність комплексного 

лікування катарального гінгівіту в 

підлітків із хронічними 

гастродуоденітами» 

 

Лісецька І.С., асистент 

кафедри дитячої 

стоматології, Івано-

Франківський 

національний медичний 

університет, Рожко 

М.М., д.мед.н., 

професор   

13:40-13:50 «Вплив слиновиділення на стан 

смакової чутливості в період 

адаптації пацієнтів до знімних 

пластинкових протезів» 

 

Давиденко В.Ю., 

аспірант кафедри 

післядипломної освіти 

лікарів-ортопедів, 

М. Я. Нідзельський, 

Г.М. Давиденко, 

ВДНЗУ «Українська 

медична 

стоматологічна 

академія» 

13:50-14:00 «Аспекти розвитку каріозного 

процесу у фісурах і ямках великих 

кутніх зубів в гендерному аспекті» 

 

А. Б. Воробець, 

асистент кафедри 

ортопедичної 

стоматології, П.А. 

Гасюк, д.мед.н., 

професор, С.О. 

Росоловська, к.мед.н., 

асистент,  

ДВНЗ «Тернопільський 



державний медичний 

університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ 

України» 

 

14:00-14:10 «Вплив одонтопрепарування під 

металокерамічні конструкції на стан 

тканин зуба» 

В.Б.Радчук, магістрант 

кафедри ортопедичної 

стоматології, П.А. 

Гасюк, д.мед.н., 

професор, 

С.О.Росоловська, 

к.мед.н., асистент,  

ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний 

університет університет  

імені 

І.Я.Горбачевського 

МОЗ України» 

14:10-14:20 «Питання щодо індивідуальної 

мінливості коронок окремих зубів» 

Н.Б. Кузняк, к.мед.н., 

доцент, зав. кафедри 

хірургічної та дитячої 

стоматології  

ДВНЗ «Буковинський 

державний медичний 

університет» 

А.В. Бамбуляк, доц. 

кафедри хірургічної та 

дитячої стоматології  

ДВНЗ «Буковинський 

державний медичний 

університет», Р.Р. 

Дмитренко, асистент 

кафедри хірургічної та 

дитячої стоматології  

ДВНЗ «Буковинський 

державний медичний 

університет». 

14:20-14:30 «Інноваційні технології в 

забезпеченні комфортного освітлення 

робочого місця лікаря-стоматолога» 

Бібік А.М., ПП 

«Satiden» 

14:30-15:20 Обговорення, питання   

15:30- ? Дружній обід, роз’їзд учасників  

 

 

 

 



Стендові доповіді 

 

1. ВІДНОВЛЕННЯ НОСОВОГО ДИХАННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ 

САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ АНОМАЛІЇ ІІ-1 КЛАСУ 

ПІСЛЯ САНАЦІЇ НОСОГЛОТКИ 

 Головко Нонна Василівна    – кандидат медичних наук,  доцент   

 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕФАЛОГРАМ ПАЦІЄНТІВ ІЗ 

ДИСТАЛЬНИМ ПРИКУСОМ, УСКЛАДНЕНИМ 

СКУПЧЕНІСТЮ ЗУБІВ 

 Дмитренко  Марина Іванівна - кандидат медичних наук,  доцент 

кафедри післядипломної освіти лікарів-отодонтів. 

 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 

3. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГІГІЄНІЧНИХ ТА 

ПАРОДОНТАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ ЧЕРЕЗ 6 МСІСЯЦІВ ПІСЛЯ 

ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГІПЕРТРОФІЧНОГО ГІНГІВІТУ В 

ОРТОДОНТИЧНИХ ХВОРИХ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ 

БРЕКЕТ-ТЕХНІКИ. 

 Бабенко Андрій Дмитрович к. мед. н., доцент кафедри дитячої 

стоматології 

 Співавтори: Мельничук Галина Михайлівна, Костюк Ірина Романівна 

 ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет”. 

4. ВПЛИВ СЕЗОНУ НАРОДЖЕННЯ НА ВИНИКНЕННЯ 

ДИСТАЛЬНОГО ПРИКУСУ 

 Стасюк Олексій Анатолійович - к.мед.наук, асистент кафедри 

післядипломної освіти лікарів ортодонтів.  

Cпівавтори: Куроєдова Віра Дмитрівна  -  д. мед. н., професор. 

 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 

5. АЛІМЕНТАРНІ ТА ДИСБІОТИЧНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ І 

ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 Остафійчук Маріана Олександрівна* - асистент кафедри хірургічної та 

дитячої стоматології.  



*ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет». 

Cпівавтори: А.П. Левицький, О.А. Макаренко, О.П. Ступак, Т.В. 

Томіліна, А.І. Фурдичко, Г.З. Борис, І.В. Гінжул. 

 ДУ «Інститут стоматології Національної академії медичних наук 

України». 

6. ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИКИ ОБЛИЧЧЯ АНФАС У ПАЦІЄНТІВ 

10-13 РОКІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНОЮ АНОМАЛІЄЮ ІІ1 КЛАСУ ЗА 

Е. ЕНГЛЕМ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ РОСТУ НИЖНЬОЇ 

ЩЕЛЕПИ 

  Галич Людмила Вікторівна - лікар-ортодонт, пошукувач кафедри 

післядипломної освіти лікарів-отодонтів 

Співавтори:  Куроєдова Віра Дмитрівна  -  д. мед. н., професор;                       

Галич Людмила Борисівна -  к. мед. н., доцент.           

   ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

7. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВЕРХНЬОЇ РІТІДЕКТОМІЇ З 

УРАХУВАННЯМ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 Гутник Анна Анатоліївна – аспірант кафедри хірургічної стоматології 

 Cпівавтори: Аветіков Д.С -  д. мед. н., професор. 

  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 

8. ВИДИ РОЗРІЗІВ В СОСКОПОДІБНІЙ ДІЛЯНЦІ ПРИ 

ВИКОНАННІ НИЖНЬОЇ РИТИДЕКТОМІЇ 

 Стебловський Дмитро Валерійович – аспірант кафедри хірургічної 

стоматології. 

 Cпівавтори: Аветіков Д.С -  д. мед. н., професор. 

  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 

 



9. ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ ШОВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА 

ПОКАЗНИКИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У 

ГОМОГЕН6АТІ ШКІРИ ЩУРІВ 

 Лоза Христина Олегівна – аспірант кафедри хірургічної стоматології. 

 Cпівавтори: Аветіков Д.С -  д. мед. н., професор, Криницька І.Я. 

  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 

 

По закінченні конференції учасникам будуть видані сертифікати. 


