
 
Інформація про діяльність студентського наукового гуртка 

кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця 
 
 Кафедра терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця (завідуючий 

кафедрою д.мед.н., професор Борисенко Анатолій Васильович) 
 
 Повна назва студентського наукового гуртка: студентський науковий гурток 

кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця 
 
 Наукові керівники гуртка: 
Несін Олександр Федорович – кандидат медичних наук, доцент. Науковий керівник секції 

«Захворювання пародонта та слизової оболонки порожнини рота». 
Шекера Оксана Олегівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри. Науковий керівник 

секції «Карієс та його ускладнення». 
 
 Староста гуртка: студентка ІV курсу 1 групи стоматологічного факультету 

Літвінова Наталья (тел. моб. +380506830484) 
 

 
 Основні напрямки роботи гуртка:  
Гурток має дві секції: 
 ;«секція «Карієс та його ускладнення ־
 .«секція «Захворювання пародонта та слизової оболонки порожнини рота ־
 
 Кількість гуртківців: 

ПІБ Група та курс стоматологічного факультету
Літвінова Наталья Олександрівна  1 група ІV курс 
Позднякова Софія  1 група ІV курс 
Баглай Марина Василівна 3 група V курс 
Новаковский Кирилл Константинович 31 група V курс 
Бабаєва Ельвіра Гусенаддинова 1 група ІV курс 
Благій Ірина Богданівна 1 група ІV курс 
Голод Романа Олександрівна 1 група ІV курс 
Рудевич Богдан Вікторович 4 група V курс 
Шевчук Юлія Сергіївна 3 група ІV курс 
Скоробогач Анастасія Володимирівна 3 група ІV курс 
Паска Олександра Олександрівна 3 група ІV курс 
Закут Яра 26 група V курс 
Мохаммад Джокар 26 група V курс 
 
 Кількість засідань протягом року та їх тематика: 
Засідання гуртка проходитимуть 1 раз на 3 тижні: 
1. Сорбенти та сорбційна терапія в стоматології. 
3. Реставрація. Адгезивна техніка. Методики виконання. 
4. Клінічний алгоритм визначення робочої довжини кореневих каналів. Методи. Апікальна 

констрикція. Що показує апекс-локатор? 
5. Методи ірригації в ендодонтії. Ірригаційні протоколи. Механізм дії, варіанти затосування, 

концентрації, що рекомендують, взаємодія, клінічний вибір. 
6. Діагностично-складні ендодонтичні клінічні ситуації. Методики виявлення вертикальних 

переломів коронки і кореня. Фенікс-абсцес. Етіологія. Клініка. Діагностика. Диф. діагностика. 
Лікування. 

7. У скільки відвідувань проводити ендолікування пацієнта. 
8. Проблеми ендодонтії в пародонтології. 
9. Внесок академіка М.Ф. Данилевського в розвиток стоматології. 
 
 Виступи на конференціях, участь в олімпіадах, зайняті призові місця, нагороди та 

премії у конкурсах на найкращу наукову роботу тощо. 
- Олімпіада, брейн-рінг  



 
 Виступи на конференціях (дипломи учасників): 

Гатальська Наталія 
Олександрівна 

Міжнародна наукова конференція студентів та 
молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні 
аспекти клінічної медицини», Одеса 

19-20 квітня 
2012 

Гатальська Наталія 
Олександрівна 

Конференція студентів та молодих вчених 
«інновації в стоматології» 
«Озонотерапія у комплексному лікуванні 
генералізованого пародонтиту» 

29-30 березня 
2012 

Лютіков Олександр 
Ігорович 5 курс 

Наукова конференція студентів та молодих вчених 
«іновації в стоматології» 

29-30 березня 
2012 

Лютіков Олександр 
Ігорович 5 курс 

Сьома міжнародна науково-практична конференція 
«Розвиток наукових досліджень’ 2011», Полтава 

28-30 листопада 
2011 

Лютіков Олександр 
Ігорович 5 курс 

Восьма міжнародна науково-практична 
конференція «Наукові дослідження – теорія та 
експеримент «2012» 

28 травня – 30 
травня 2012 
року, м. Полтава 

Лютіков Олександр 
Ігорович 5 курс 

IV международный молодежный медицинскый 
конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения - 
2011» 

Санкт-Петербург 

 
 Перелік публікацій у наукових журналах, збірках тез конференцій, 

раціоналізаторські пропозиції, винаходи тощо. 
Nima Sabzchamanara, 
ІІ курс 29а група 
 

«Dental amalgam and health risk» Тези доповідей наукової конф. 
Студентів та молодих вчених «Інновації в стоматології».- 29-30 
березня 2012 Київ,. –с. 11. 

Sanaz Akbari 
ІІ курс 29а група 
 

«The relationship between smoking and dental care» Тези доповідей 
наукової конф. Студентів та молодих вчених «Інновації в 
стоматології».- 29-30 березня 2012 Київ,. –с. 9. 

Atieh Yazdani 
ІІ курс 29а група 

«Halitosis and it`s treatment» Тези доповідей наукової конф. Студентів 
та молодих вчених «Інновації в стоматології».- 29-30 березня 2012 
Київ,. –с. 10. 

Лютиков А.И. Особенности клинического выбора современных адгезивных систем / 
А. Лютиков // Современная ортодонтия (специальный выпуск): тезы 
докладов научной конференции студентов и молодых ученых 
«Инновации в стоматологии». – 2011. – С.27-28. 

Лютиков А.И. Обзор средств для антисептической обработки кариозных полостей 
при использовании композиционных пломбировочных материалов / 
А. Лютиков // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 
2011. - №1. – С.418-419. 

Лютиков А.И. Влияние морфологических свойств дентина на силу адгезивного 

ПІБ Назва дисципліни з якою 
проводилась олімпіада 

Нагороди 

Лютіков Олександр Ігорович Стоматологія 
 Всеукраїнська олімпіада, м. Київ 

18-19 квітня 2012 

І командне місце 

Вітвицька Валерія Григорівна Стоматологія 
 Всеукраїнська олімпіада, м. Київ 

18-19 квітня 2012 

І командне місце 

Пономаренко Станіслав Ігорович Стоматологія 
 Всеукраїнська олімпіада, м. Київ 

18-19 квітня 2012 

І командне місце 

Рудевич Богдан Вікторович Стоматологія 
 Всеукраїнська олімпіада, м. Київ 

18-19 квітня 2012 

І командне місце 

Гатальська Наталія Олександрівна Стоматологія 
 Всеукраїнська олімпіада, м. Київ 

18-19 квітня 2012 

І командне місце, 
ІІІ-те місце 

Григор’єв Володимир Андрійович Стоматологія 
 Всеукраїнська олімпіада, м. Київ 

18-19 квітня 2012 

І командне місце 

Лютіков Олександр Ігорович 5 курс Брейн-рінг зі стоматології, м.Київ 29- 30 березня 2012 
Мчедмшвілі І., 5 курс Брейн-рінг зі стоматології, м.Київ 29- 30 березня 2012 
Рудевич Богдан Вікторович, 4 курс Брейн-рінг зі стоматології, м.Київ 29- 30 березня 2012 



сцепления / А.И. Лютиков, И.О. Мчедлишвили, А.В. Резников // 
Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2011. - №1. – 
С.419-420. 

Лютиков А.И. Травильные гели с добавлением антисептиков vs хлоргексидин 
биглюконат 2 % : материалы IV международного молодежного 
медицинского конгресса «Санкт-Петербургские научные чтения - 
2011» . – СПб. – 2011. – С.304. 

Лютиков А.И. Клінічний погляд на класифікацію сучасних адгезивних систем / О.О. 
Шекера, О.І. Лютіков  // Матеріали сьомої міжнародної науково-
практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2011». – П.: 
ІнтерГрафіка, - 2011 – С. 89-91. 

Лютіков О.І. Міждисциплінарне обґрунтування алгоритму антисептичної обробки 
каріозних порожнин при використанні композиційних пломбувальних 
матеріалів світлової полімеризації / О.Лютіков // Хист : матеріали IX 
міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та 
молодих вчених. – Чернівці. - вип.14. – 2012. - С. 243. 

Лютіков О.І. Диференційований підхід до вибору адгезивних систем / О. Лютіков, 
І. Мчедлішвілі. А. Резніков // Сучасна ортодонтія (спеціальний 
випуск): тези доповідей науково-практичної конференції студентів та 
молодих вчених «Інновації в стоматології». – 2012. -. С.34-35. 

Литвинова Н.А., 
Позднякова С.В. 

Оптимальный выбор метода препарирования корневого канала с 
учетом стажа врача /Шекера О.О., Литвинова Н.А., Позднякова С.В. // 
Матеріали восьомої міжнародної науково-практичної конференції 
«Наукові дослідження – теорія та експеримент 2012». Том п’ятий.  – 
П.: ІнтерГрафіка, – 2012 – С.67-70 

Научный руководитель: О.О.Шекера 
 
 Участь студентів у виконанні науково-дослідної тематики кафедри. 
Теми наукових досліджень студентів визначаються не лише з урахуванням їх інтересів та 

курсу навчання, але й з урахуванням наукового напрямку роботи кафедри: «Розробка сучасних 
стратегій діагностики та лікування захворювань пародонта та СОПР в осіб працездатного віку». 

 
 Клінічні та науково-дослідні бази кафедри, на яких функціонує гурток. 
 Відділення захворювань СОПР Стоматологічного медичного центру НМУ імені ־

О.О.Богомольця 
 Пародонтологічне відділення Стоматологічного медичного центру НМУ імені ־

О.О.Богомольця 
 Клінічна лабораторія Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця ־
 Лабораторія метаболічного та ультраструктурного аналізу при науково-дослідній групі ־

лабораторії електронної мікроскопії Науково-дослідного лабораторного центру (НДЛЦ). 
 
 План роботи гуртка на наступний рік. Пропозиції щодо перспектив розвитку та 

удосконалення діяльності гуртка та СНТ. 
План роботи гуртка на наступний рік: 
 науково-дослідницька робота з публікацією результатів у всеукраїнських та ־

міжнародних виданнях (збірниках наукових праць, наукових журналах, у тому числі 
затверджених ВАК) та доповіданням на наукових студентських конференціях. 

 підготовка оглядів літератури з актуальних проблем терапевтичної стоматології та ־
виступи з доповідями на пленарних засіданнях студентського наукового гуртка; 

 індивідуальна науково-дослідна робота студентів під керівництвом керівників гуртка ־
або співробітників кафедри. 

Пропозиції щодо перспектив розвитку та удосконалення діяльності гуртка та СНТ: 
 Надання можливості гуртківцям особисто брати участь у міжнародних фахових ־

конференціях та обмінюватися досвідом з молодими вченими ВНЗ Європи та США. 
 .Спільні засідання гуртків різних ВНЗ з використанням сучасних засобів зв’язку ־
 
 
 
 
Завідувач кафедри 
терапевтичної стоматології НМУ, професор     А. В. Борисенко 


