
Історія та сьогодення 

стоматологічного факультету 

Івано-Франківського 

національного медичного 

університету: роки і люди



У 1978 році в Івано-Франківському

медичному інституті створено 

стоматологічний факультет!!!





З вересня 1980 року створені 3 

кафедри: терапевтичної, 

хірургічної та ортопедичної

стоматології.





Першим деканом стоматологічного факультету став доцент 

кафедри нормальної анатомії

Долішний Микола Васильович (1927-1998) 

Він очолював факультет з вересня 1978 по листопад 1982 року. 

Почесна і нелегка ноша організатора факультету випала саме на 

долю Миколи Васильовича. Він гідно з цим справився!

На стоматологічному факультеті навчальний процес

організовувався поступово і не зовсім легко. Перших три семестри

студенти стоматологи вивчали загально-освітні та медичні

дисципліни на кафедрах ВУЗу. 
Січень 1980 р. ознаменований тим, що перші студенти –

стоматологи приступили до занять на фантомному курсі

терапевтичної стоматології. Заняття проводили лікарі-стоматологи 

ОСП Петраш Надія Василівна і Кордіс Марія Степанівна.

Заняття проходили на базі ОСП, МСП та на 1 поверсі тепер

стоматологічного корпусу. Лекції приїзджали читати професори зі

Львова Чучмай Георгій Семенович з терапевтичної стоматології та 

Варес Евальд Янович з ортопедичної стоматології. 



З листопада 1982 по квітень 1985 рр. факультет 

очолив професор 

Шкромида Михайло Іванович. 

Він здійснив перший випуск лікарів-

стоматологів, також в цей період  розпочалось 

будівництво нового стоматологічного корпусу.



Третім деканом у квітні 1985 року став доцент

Букавін Степан Петрович. 
Він продовжив та завершив будівництво

стоматологічного корпусу.



Навесні 1988 року стоматологічний факультет очолила 

професор 

Казакова Рімма Вікторівна. 

Вона приділяла значну увагу дисципліні на факультеті, а 

особливо розвитку студентської наукової діяльності.

З 1981 року — асистент кафедри терапевтичної стоматології, 

з 1985-го — доцент курсу стоматології дитячого віку та 

завідувач кафедри стоматології дитячого віку Івано-
Франківського медичного інституту. 

Кандидат медичних наук (1981), доцент (1985), доктор 

медичних наук (1996), професор (1996).



У надзвичайно цікавий та неспокійний час – час 

становлення незалежності України деканом 

працював доцент 

Шляховенко Олександр Олексійович. 

(квітень 1990 – січень 1995 р.)

(помер у березні 2020 р.)



Збільшуючи набори студентів, укріплюючи
викладацький склад, стоматологічний факультет, як
потужний науковий центр постав при деканові
професорові

Рожку Миколі Михайловичу 
(січень 1995 – серпень 2001 р.)

Крім цього, факультет став відомим по всій країні та
за її межами завдяки підручникам та посібникам,
виданими Миколою Михайловичем. Держава гідно
оцінила заслуги професора Рожка Миколи
Михайловича, присвоївши звання Заслуженого діяча
науки й техніки України. Він є також Лауреатом
Державної премії України.
З 2011 року Микола Михайлович очолює Івано-

Франківський національний медичний

університет.



З 1.09.2001 по 2011 рік стоматологічний факультет 

очолював доцент 

Воляк Микола Несторович.
Факультет не лише зміцнів, а навіть вийшов на 

міжнародний рівень. У нас навчалися, поруч з 

українськими студентами, молоді люди з 35 країн. 

За цей період вперше в Україні започаткована 

нова форма проведення Заключної атестації 

випускників у вигляді Комплексного іспиту. А також, 

успішно проведена акредитація та ліцензування 

базової університетської стоматологічної 

поліклініки.



З 2011 року деканом 

призначено та затверджено

Вченою Радою доцента 

Бугерчука Олександра

Вікторовича. 
За цей період факультет 

значно модернізувався. 



Кафедра терапевтичної стоматології



Кафедра терапевтичної стоматології

Герелюк В.І.Петраш Н.В.Кириленко І.І.

1995 р.



Завідувачем кафедри ортопедичної 

стоматології став доцент Даньков

Микола Дмитрович

жовтень 1984 р. - лютий 1998 р. Завідувачем

кафедри працював проф. Павленко Олексій

Володимирович

Ожоган З.Р.Рожко М.М.Павленко О.В.



Працювали асистентами: 

Кардащук Микола

Дмитрович, Бурий Ярослав 

Васильович, Радько Валерій

Іванович, Домогатська

Валентина Петрівна, 

Філімонов Юрій ВікторовичРадько В.І.



 Кафедра дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету було створено 29 червня 1983 р. Спочатку це був курс стоматології 

дитячого віку, а з 01.09.85 р. на базі курсу організовано кафедру стоматології 
дитячого віку з курсом профілактики стоматологічних захворювань. 

Першими викладачами кафедри стали Казакова Рімма Вікторівна, Годованець 

Леся Володимирівна, Філімонов Юрій Вікторович, Коцюбинський Ігор Петрович, 

Герасимчук Анатолій Петрович, Селівестров Віктор Олександрович, Карнківський
Ярослав Андрійович. 

Казакова Р.В. Лучинський М.А. Мельничук Г.М.





 Кафедра стоматології факультету післядипломної освіти створена згідно наказу 

ректора ІФДМА за № 13 від 25.01.1993 р. очолив кафедру стоматології факультету 

інтернатури доцент Кириленко Іван Іванович. 

На той час колектив кафедри складали: к.мед.н., асистент Музиченко Н.І., к.мед.н. 
асистент Філімонов Ю.В., к.мед.н. асистент Мулькевич В.В., асистент Вольфарт Я.М., 

асистент Коцюбинський І.П., асистент Лазарук Т.В. з 1994 року у зв’язку з 

розширенням штату кафедри почали працювати асистент Кононенко Ю.Г., 

асистент Гевкалюк Н.О.

Рожко М.М. Палійчук І.В.Кириленко І.І.





Кафедру хірургічної стоматології очолив кандидат 

медичних наук Скарбенчук Анатолій Романович.

 На кафедрі працювали асистенти Поплавська Лідія

Казимирівна, Зелінський Андрій Львович, Мулькевич

Віталій Володимирович, Кононенко Юрій Григорович, 

Пюрик Василь Петрович, Денисенко Олександр

Григорович, Селіверстов В.А.

З 1993 по 1996 рік очолював кафедру 

доц. Г.П.Рузін, який активізував наукову діяльність, 

захистив докторську дисертацію, отримав звання

професора. 



Науковий напрямок кафедри – травматологія і запальні 

процеси щелепно-лицевої ділянки, хірургічне лікування 

генералізованого пародонтиту, підвищення ефективності 

діагностики та лікування хворих із патологічними 

станами, які супроводжуються втратою кісткової тканини 

щелеп, корекція порушень мікроциркуляції і гемостазу 

при різних патологічних станах.



ФАНТОМНИЙ КЛАС 3D ТЕХНОЛОГІЙ

Вивчення методики 

виконання 

рентгенологічних 

досліджень 

(прицільна рентгенографія 

та ортопантомографія)

Комп’ютерне планування та 3D-моделювання

оперативного втручання з приводу дентальної 

та щелепно-лицевої імплантації



КАБІНЕТ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ
Відпрацювання методик надання екстренної та 

невідкладної медичної допомоги 

(штучне дихання, непрямий масаж серця)

Виконання загально-медичних маніпуляцій, 

передбачених галузевими стандартами та вимогами 

атестації випускників стоматологічного факультету



ФАНТОМНИЙ КЛАС КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ
Опрацювання методик екстракції різних груп 

зубів та особливостей виконання анестезій 

при даній маніпуляції

Вивчення хірургічного 

інструментарію та його розкладки 

на стерильному столику



КЛІНІЧНИЙ ЗАЛ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

Методики виконання 

хірургічного втручання 

при проведенні 

дентальної імплантації



Прикарпатський стоматологічний форум 

виставка «Медвін: стоматологія» та науково-практична 

конференція



Молодому та 

прогресивному 

колективу факультету 

до снаги здолати всі 

труднощі та підкорити 

будь-які вершини!



Рожко М.М. Ожоган З.Р. Герелюк В.І. Палійчук І.В.

Лучинський М.А.Ряховський О.М.

Дмитришин Т.М.

Годованець О.І.

Доктор 

медичних 

наук

Гевкалюк Н.О.

Н А Ш І  В И П У С К Н И К И

Проць Г.Б.



Пелехан Л.І.

директор 

ННІПО Грищук О.І.

Головний 

лікар ОКЛ

Рудко І.В.

Головний 

лікар ОСП

Стефанків Т.Б.

Головний лікар 

МСП

Н А Ш І  В И П У С К Н И К И

Дмитренко І.А.

Директор ДОЗ 

Івано-

Франківської 

ОДА 



ПАМ’ЯТАЄМО… СУМУЄМО…

Кріль А.Й.

Опанасюк Ю.В.

Шуклін В.А.

Лисенко Ю.Г.

Дичківський З.Р.

Кононенко Ю.Г.

Боднар Т.Г.

Павлюк Т.Д.

Курілець Х.С.Сіліверстов В.О.



Ми любимо та поважаємо 
наших студентів, 

намагаємося виховати з них 
достойних Людей, які 

зможуть реалізувати себе в 
професійній діяльності та 

стати справжніми 
Громадянами українського 

суспільства.




