
 

МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС, що відбудеться 25-27 квітня 2017 року водночас із 
VIII Міжнародного медичного форуму, вноситься до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2017 році» 
 

У рамках Конгресу 
 

Н а п р я м  « О р т о п е д и ч н а  с т о м а т о л о г і я »  
 

Симпозіум «Інноваційні методи ортопедичної реабілітації 
стоматологічних хворих» 

 
Дата та час 
 проведення 25 квітня 2017 року, 10.30-18.00 

Місце проведення ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ, павільйон №3, конференц-зал №1 

Організатори 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; 
Асоціація стоматологів України; 
Асоціація стоматологів-ортопедів і зубних техніків України 

Співорганізатори 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»; 
Ужгородський національний університет; 
Колегія стоматологів Національної медичної палати України; 
Асоціація судової стоматології України; 
Асоціація стоматологів Івано-Франківщини; 
Інститут стоматології, кафедра ортопедичної стоматології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

Модератори 

Біда В.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені 
П. Л. Шупика, президент Асоціації лікарів стоматологів-ортопедів і зубних техніків України; 
Костенко Є.Я., д.мед.н., професор, декан стоматологічного факультету Ужгородського 
національного університету, президент Асоціації судової стоматології України; 
Ожоган З.Р., д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ, 
Президент Асоціації стоматологів Івано-Франківщини. 

 
ПРОГРАМА* 

 

10.30 – 11.00 

Значення протетичних методів в комплексному лікуванні захворювань порожнини 
рота 
Павленко О.В., д.мед.н., професор, Головний позаштатний стоматолог МОЗ України, 
завідувач кафедри стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика. 

11.00 – 11.30 

Напрямки реформування ортопедичної стоматологічної допомоги в Україні відповідно 
до сучасних суспільних потреб 
Біда В.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені 
П. Л. Шупика, президент Асоціації лікарів стоматологів-ортопедів і зубних техніків 
України 

11.30 – 12.00 

Сучасні можливості ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і 
захворюваннями пародонта з врахуванням стану скронево-нижньощелепного суглоба 
Ожоган З.Р., д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ, 
президент Асоціації стоматологів Івано-Франківщини 

12.00 – 12.30 
Судова стоматологічна експертиза якості ортопедичного лікування 
Костенко Є.Я., д.мед.н., професор, декан стоматологічного факультету Ужгородського 
національного університету, президент Асоціації судової стоматології України 

12.30 – 13.10 

Цифрові технології в імплантології: від хірургічного планування імплантації до 
виготовлення зубних протезів 
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 



 
 
ПЕРЕРВА 13.10-14.00 
 

14.00 – 14.30 

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 НМАПО імені П. Л. Шупика 

14.30 – 15.00 

Зміни взаємовідношень елементів скронево-нижньощелепного суглобу у пацієнтів на 
тлі краніо-постуральних компенсацій 
Клочан С.М., к.мед.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П. Л. 
Шупика 

15.00 – 15.30 

Правові аспекти стоматологічної діяльності в сучасних умовах 
Савченко М.В., к.мед.н., директор Стоматологічного практично-навчального медичного 
центру НМАПО імені П. Л. Шупика, голова Колегії стоматологів Національної медичної 
палати України 

15.30 – 16.00 

Клініко-експериментальне обґрунтування методів ортопедичного лікування 
захворювань тканин пародонта у хворих на цукровий діабет 
Германчук С.М., к.мед.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії 
ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» 

16.00 – 16.30 
Особливості використання ультразвукової технології в ортопедичній стоматології 
Чорненький І.М., асистент кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології 
НМАПО імені П. Л. Шупика 

16.30 – 17.00 
Використання адитивних технологій в стоматології 
Павлик А.В., асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ 
«Київський медичний університет УАНМ» 

17.00 – 17.30 

Ортопедичне лікування генералізованого пародонтиту середнього та важкого ступеня 
тяжкості за допомогою розбірної шини. 
Гурин П.О., канд.мед.наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології Інституту 
стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика.  
В'юн Г.І., аспірант кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології НМАПО 
імені П.Л.Шупика. 

17.30 – 18.00 Наукова дискусія. Обговорення проекту резолюції симпозіуму 
 
Вручення сертифікатів! 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 

 


