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09.00 – Реєстрація учасників  
10.00 – Відкриття конференції. 
Модератори: проф. Рожко М.М., проф. Ожоган З.Р., проф. Герелюк В.І., проф. 
Мельничук Г.М., проф. Пюрик В.П., доц. Бугерчук О.В., доц. Пелехан Л.І., доц. 
Кирилюк М.І., доц. Обідняк В.З, доц. Кукурудз Н.І., доц. Шовкова Н.І., доц. Проць Г.Б. 

 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ  

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ»  
 

10.00–10.30. Сучасний стан і наукові досягнення Івано-Франківського 
національного медичного університету 
Рожко М.М. – д.мед.н., професор, Ректор Івано-Франківського національного медичного 
університету,  

 
10.30–11.00. Особливості впровадження наукових досягнень кафедри 

стоматології в практичну мережу охорони здоров’я 
Павленко О.В. – д.мед.н., професор, головний позаштатний стоматолог за фахом 
«Стоматологія» МОЗ України, зав. кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика,  

 
11.00-11.30. Фармакотерапевтичні та профілактичні засоби в протоколах 

лікування стоматологічних хворих 
Мазур І.П. - Президент ГО «Асоціації стоматологів України», д.мед.н., професор кафедри 
стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика,  

 
11.30-12.00. Сучасні аспекти комплексної реабілітації пацієнтів з дефектами 

зубних рядів і захворюваннями пародонта  
Ожоган З.Р. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ, 
Президент Асоціації стоматологів Івано-Франківщини, обласний позаштатний стоматолог,  

 
12.00-12.30. Планування дентальної імплантації та протезування з 

використанням цифрових технологій 
Біда В.І. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені 
П.Л.Шупика, Президент Асоціації стоматологів-ортопедів і зубних техніків України,  
Леоненко П.В. - д.мед.н., професор кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені 
П.Л.Шупика, керівник секції дентальної імплантології Асоціації стоматологів-ортопедів і 
зубних техніків України. 

12.30-13.00. Клініко-діагностичні аспекти некаріозних уражень зубів, які 
формуються у фолікулярний період розвитку  



Мельничук Г.М. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої стоматології ІФНМУ, 
Заслужений лікар України  

 
13.00-13.30 Закритий кюретаж пародонтальної кишені – основа базової терапії 

патології пародонту 
Герелюк В.І. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ІФНМУ,  
Матвійків Т.І. – к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології ІФНМУ 
Ільків М.М. – асистент кафедри хірургічної стоматології ІФНМУ, 

 
13.30-14.00 – Кава перерва 
 
14.00-14.30. Рентгенологічні методи обстеження в стоматології  

Палійчук І.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології ННІПО ІФНМУ, 
 
14.30-15.00. Пряма те непряма реставрації у комплексній реабілітації пацієнтів  

Загородній В.В. - Приватна стоматологічна практика із використанням операційного 
мікроскопу, засновник проекту «Школа стоматологічної майстерності». 

 
15.00-15.30. Використання імплантатів при протезній реабілітації пацієнтів в 

складних клінічних ситуаціях  
Угрин М.М. – к.мед.н., доцент, керівник Центру Стоматологічної імплантації та 
протезування "ММ" 

 
15.30-16.00. Шляхи мінімалізації ризиків і збільшення регенеративного  

потенціалу різних кістковозамінних матеріалів. Порівняльна характеристика 
ефективності їх застосування при заміщенні кісткових дефектів і аугментації кісткової 
тканини в різних клінічних випадках.   
Штеренберг О.Х. – к.мед.н. , University of Toronto, Canada,  практикуючий хірург – 
стоматолог, консультант і лектор компании “Sunstar Guidor”,Zurich, Switzerland.  

 
16.00-16.30. Сучасні аспекти реабілітації стоматологічних хворих  з дефектами 

зубних рядів із застосуванням зубних протезів з опорою на дентальні імплантати в 
умовах недостатньої щільності кісткової тканини 
Біда О.В. - к.мед.н., доцент кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика.  

 
16.30-17.00 Часткові керамічні реставрації  

Гундяк Ю. - керівник клініки «Династія».  
 
17.00-17.15. Іноваційні технології в догляді за ротовою порожниною 

Кучменко С.С. - менеджер компанії Jetpik  
 
17.15-17.45 Диференційований підхід до вибору конструкційного матеріалу для 

виготовлення ортопедичних конструкцій зубних протезів 
Філіппенкова Л. О. – викладач кафедри стоматології ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика, фірма 
Zirkontek. 
Павленко М.О. – доцент кафедри стоматології ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика 

 
17.45-18.00 – Сучасні методи ортопедичного лікування хворих з дефектами 

зубних рядів 
Обідняк В.З. - к.мед.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ,  
Радько В. І. - к.мед.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені 
П.Л.Шупика,  



18.00-18.15 – Досвід хірургічного лікування складних посттравматичних 
деформацій кісток лицевого скелету 
Пюрик В.П. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології ІФНМУ, 
Проць Г.Б. - к.мед.н., доцент кафедри хірургічної стоматології ІФНМУ, 

 
Вартість участі в конференції для членів АСУ - 300 грн, для інших учасників – 

400 грн 
За участь в конференції буде видаватись сертифікат (5 балів) 
Для студентів та лікарів-інтернів - безкоштовно 
 

17.03.2017 
Стендові доповіді.  

м.Івано-Франківськ, 2017. 
 

1. Прогнозування ускладнень мезіодистального переміщення зубів в  
залежності від щільності кісткової тканини  

Оснач Р.Г., к.м.н., асистент кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика 
Клочан С.М., к.м.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика. 
2. Методи усунення гіперчутливості вітальних зубів при виготовленні  
незнімних ортопедичних конструкцій 

Забуга Ю.І., к.м.н., доцент кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика,  
Біда О.В., клінічний ординатор кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені 
П.Л.Шупика. 
3. Застосування розбірної шини для лікування захворювань тканин                    
пародонта 
Гурин П.О., к.м.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика,  
Радько В.І., к.м.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика,  
В’юн А.І., аспірант кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика 
4. Сучасні аспекти селективної карієспрофілактики 
Удод О.А., д.мед.н, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри 
стоматології № 1 Донецького національного медичного університету (м. Краматорськ) 
Вороніна Г.С., асистент кафедри стоматології № 1 Донецького національного медичного 
університету (м. Краматорськ) 
Яковлева Н.М., асистент кафедри стоматології № 1 Донецького національного медичного 
університету (м. Краматорськ). 
5. Характер патологічних змін тканин пародонта у хворих на цукровий  
діабет II типу. 

Германчук С.М., к.м.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології КМУ УАНМ.  
6. Особливості растрово-електронномікроскопічного дослідження при  
використанні механічного, звукового, ультразвукового та хімічного впливу на тверді 
тканини зубів.   

Чорненький І.М., асистент кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика 
Паливода І.І., к.м.н., асистент кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені 
П.Л.Шупика 
7. Стан цитокінового гомеостазу у дітей з хронічним катаральним гінгівітом, що 
проживають в несприятливих умовах довкілля 
Малко Н.В., – к.мед.н., асистент кафедри ортодонтії Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького. 
8. Особливості етапів ортопедичного лікування естетичними незнімними протезами 
Хопта Р.М., к.м.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
9. Непрямі естетичні реставрації, переваги та особливості виготовлення 
Кумгир І.Р., к.м.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 



10. Особливості ортопедичного лікування пацієнтів штифтовими конструкціями із 
зміненою віссю кореня 
Виклюк І.В., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
11. Методи ортодонтичного лікування дітей зі звуженням верхньої щелепи на фоні ЛОР 
патології. 
Воляк Ю.М., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
12. Аспекти обстеження і етапи ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубних 
рядів і розладами скронево-нижньощелепного суглоба 
Ожоган Р.З., магістрант кафедри стоматології ННІПО ІФНМУ 
13. Особливості протезування пацієнтів сучасними незнімними конструкціями зубних 
протезів з вітальними опорними зубами 
Клим’юк Ю.В., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
14. Клінічне порівняння незнімних зубних протезів на основі оксиду циркону 
Яковин О.М., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
15. Методи діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і 
зубощелепними деформаціями 
Ковалюк А.В., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
16. Застосування методів безпосереднього естетичного протезування при 
захворюваннях пародонту 
Кушлик А.П., лікар-стоматолог центру стоматології ІФНМУ 
17. Особливості підготовки і протезування пацієнтів з патологічною стертістю твердих 
тканин зубів і  дефектами зубних рядів 
Петришин С.В., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
18. Особливості конструювання оклюзійних поверхонь у незнімних протезах на основі 
оксиду циркону 
Бібен А.В., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
19. Обгрунтування удосконалених методів виготовлення естетичних незнімних протезів  
Ананевич О.В., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
20. Порівняльна оцінка сучасних відбиткових матеріалів і технологій отримання 
відбитків   
Рипан В.І., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
21. Особливості ортопедичного лікування пацієнтів сучасними частковими знімними 
протезами 
Челій С.Т., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
Янковецька І.М., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
Сенишин О.В., асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ 
22. Особливості дентогліфіки емалі при пара функціях щелепно-лицевої ділянки 
Павленко К.І. - аспірант кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика 
23. Підвищення ефективності хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у 
хворих з остеопенією 
Ярмошук І.Р., асиситент кафедри стоматології ПО ІФНМУ 


