
Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології» під час VIІ стоматологічного 

форуму Асоціації Стоматологів України «МЕДВІН: СТОМАТОЛОГІЯ 2018» 

 

22-24 березня 2018 року в м. Івано-Франківськ на базі Івано-Франківського 

національного медичного університету проведено VІІ стоматологічний форум, під час 

якого 23.03.2018 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології» і спеціалізована виставка «МЕДВІН: 

СТОМАТОЛОГІЯ - 2018».  

 Програма конференції включала доповіді з дитячої, терапевтичної стоматології, 

хірургічної та ортопедичної стоматології і дентальної імплантології. З доповідями на цій 

конференції виступили провідні вчені України: ректор Івано-Франківського 

національного медичного університету, професор Рожко М.М., завідувач кафедри 

стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 

д.мед.н., професор Павленко О.В., Президент Асоціації Стоматологів України, професор 

Мазур І.П., завідувач кафедри ортопедичної стоматології Івано-Франківського 

національного медичного університету, обласний стоматолог, професор Ожоган З.Р., 

завідувач кафедри терапевтичної стоматології, професор Герелюк В.І., декан 

стоматологічного факультету ІФНМУ доц. Бугерчук О.В., Президент Асоціації ортопедів 

стоматологів та зубних техніків України, професор кафедри ортопедичної стоматології 

Ужгородського національного університету Костенко Є.Я., завідувач кафедри 

ортопедичної стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, професор Біда В.І., професор кафедри 

ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика Леоненко П.В., завідувач кафедри 

хірургічної стоматології, професор Пюрик В.П., завідувач кафедри стоматології ННІПО 

професор Палійчук І.В., менеджер компанії Jetpik - Кучменко С., доцент кафедри 

ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика Радько В. І., доцент кафедри 

ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет» 

Філіппенкова Л. О., а також представники приватних клінік Н. Михайлюк, Л. Дахно, В. 

Загородній та Ю. Гундяк. У роботі конференції прийняв участь професор кафедри 

ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету ім. Д. 

Галицького Макєєв В.Ф., професор кафедри стоматології ННІПО ІФНМУ Ступницький 

Р.М., головні лікарі обласної та міської стоматологічних поліклінік Івано-Франківська, 

Рудко І.В. та Семенів М.П., а також головний лікар міської дитячої стоматологічної 

поліклініки Стефанків Т.Б. 

 Президент Асоціації Стоматологів України професор Мазур І.П. нагородила 

почесною відзнакою «За досягнення в розвитку стоматології України», професіоналізм та 

милосердя, орденом Святої Аполлонії ректора Івано-Франківського національного 

медичного університету, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Рожка 

М.М., завідувача кафедри ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного 

медичного університету, професора Ожогана З.Р. та колектив стоматологічного 

факультету Івано-Франківського національного медичного університету, з нагоди 40-річчя 

заснування, декану стоматологічного факультету, доценту Бугерчуку О.В.  

  Було представлено 18 стендових доповідей молодих науковців з основних проблем 

стоматології. У роботі конференції прийняли участь понад 500 лікарів-стоматологів з 

різних областей України (м. Київ, Львівська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, 

Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська та ін.), лікарі-інтерни та студенти ІФНМУ. 

Лікарі-стоматологи, учасники науково-практичної конференції отримали 300 сертифікатів 

за участь. За результатами науково-практичної конференції видано збірник матеріалів, 

який включив 50 публікацій науковців з провідних вузів України (затверджений Вченою 

Радою Івано-Франківського національного медичного університету, протокол №3 від 

27.02.2018 року). 



В офіційному відкритті стоматологічної виставки взяли участь ректор Івано-

Франківського національного медичного університету професор Рожко М.М., Президент 

Асоціації Стоматологів України, професор Мазур І.П., директор Департаменту охорони 

здоров’я Івано-Франківської ОДА Стовбан М.П., голова комісії з охорони здоров’я Івано – 

Франківської обласної ради Піцуряк М.В., начальник управління охорони здоров’я м. 

Івано-Франківська Бойко М.А., директор компанії «МЕДВІН» Задорожний Е.М., обласний 

стоматолог Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА професор Ожоган 

З.Р., декан стоматологічного факультету ІФНМУ доц. Бугерчук О.В. та ряд ведучих 

спеціалістів України з усіх напрямів стоматології. Проведена виставка користувалася 

популярністю, її відвідали понад 5 тисяч лікарів-стоматологів, студентів та інтернів. 

Понад 50 фірм і компаній представляли найновіші світові технології стоматології, сучасні 

напрями розвитку стоматологічної галузі.  

 У рамках конференції та виставки проводилися ряд майстер-класів провідних 

стоматологічних компаній.   

 Конференція вирішила: 

- рекомендувати Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА і МОЗ 

України зберегти структуру, кадровий потенціал і покращити фінансування 

стоматологічної служби Івано-Франківської області; 

- Асоціації Стоматологів України спільно з представниками вищих навчальних 

закладів України розробити протоколи надання стоматологічної допомоги;  

- впроваджувати сучасні технології та новітні методики лікування із застосуванням 

естетичних конструкцій і дентальних імплантатів для підвищення якості життя пацієнтів; 

- запропонувати удосконалену нормативну базу для роботи стоматологічної служби 

України на основі сучасних вимог і нових технологій 

- покращувати якість ранньої діагностики стоматологічних захворювань, і зокрема 

онкопатології щелепно-лицевої ділянки. 

 

    

 

   

 

 

 

            Проректор з наукової роботи                                       Вакалюк І.П. 

 


