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Міжнародне співробітництво 

 

Відповідальний співробітник   

Коленко Юлія Геннадіївна, професор, д.мед.н.,  

044-483-13-20, kolenko.julia@gmail.com  

 

Співробітники кафедри приймають участь у міжнародних конференціях, 

симпозіумах, конгресах, інших заходах:  

 Дата ПІБ, посада Захід 
Країна, місто, 

заклад 

Форма участі (слухач, усна 
доповідь, постер, робоча 

зустріч) 
Посилання 

 

24-28.07.2014 Сідельнікова Л.Ф. НПК з питань 

профілактики та 

лікування захворювань 

тканин пародонту 

Градо, 

Італія 

Доповідь на тему 

«Інноваційний аналіз складу, 

властивостей лікувально-

профілактичних засобів ТМ 

Lacalut  та їх використання у 

комплексному лікуванні та 

профілактиці стоматологічних 

захворювань» 

-- 
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 Дата ПІБ, посада Захід 
Країна, місто, 

заклад 

Форма участі (слухач, усна 
доповідь, постер, робоча 

зустріч) 
Посилання 

 

2-5.10.2014 Сідельнікова Л.Ф. НПК – IIV International 

Sofia Dental Meeting 

2014 

Софія 

Болгарія 

Доповідь на тему 

«Інноваційний підхід до 

вибору лікувально-

профілактичних засобів ТМ 

Lacalut та їх використання у 

комплексному лікуванні та 

профілактиці стоматологічних 

захворювань» 

-- 

 

4-6.05.2016 Ліновицька Л.В., 
професор 

форум IREG-8 

«Рейтинги 

університетів та 

міжнародні 

академічні відносини 

- Інструмент 

взаємодії чи 

перепона?» 

Лісабон 

Португалія 
участь у конференції http://www.euroosvit

a.net/index.php/?cate

gory=1&id=4749 

 

 

5-7.09. 2016 Ліновицька Л.В., 
професор 

Заходи щодо співпраці з 
НКАОКО, фахівці 
університету 

Незалежним 
казахстанським 
агентством з 
забезпечення 
якості освіти 
(Республіка 
Казахстан) 

Участь в роботі експертних 
груп як міжнародні експерти. 
Експертні групи провели 
зовнішній аудит науково-
дослідних установ та 
університетів Казахстану з 
метою оцінки відповідності 
освітніх програм 
післядипломної освіти до 
стандартів інституціональної 
та спеціалізованої акредитації 
НКАОКО. 

http://nmu.ua/news/s
pivpratsya-nmu-z-
nezalezhnym-
agenstvom-z-
zabezpechennya-
yakosti-osvity-
kazahstanu/ 

 

7–10.09.2016 Коленко Ю.Г., 
доцент 
Воловік І.А., 
асистент 

104-й щорічний 
Конгрес Всесвітньої 
стоматологічної 
федерації (FDI) 

Познань, 
Польща 

На науковій сесії «Free 
communications» з доповідями 

http://nmu.ua/news/fahi
vtsi-
stomatologichnogo-
fakultetu-vzyaly-
uchast-u-vsesvitnomu-
kongresi-stomatologiv/ 
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 Дата ПІБ, посада Захід 
Країна, місто, 

заклад 

Форма участі (слухач, усна 
доповідь, постер, робоча 

зустріч) 
Посилання 

 

27.10-
29.10.2016 

Ліновицька Л.В., 
професор 
 
Воловік І.А., 
асистент 

ІІ українсько-шведський 
освітній тренінг для 
молодих учених 
«Епідеміологія II: Дизайн 
епідеміологічних 
досліджень» 

Київ, Україна Слухачі http://nmu.ua/news/v
-universyteti-
rozpochavsya-
ukrayinsko-
shvedskyj-trening-z-
epidemiologiyi/ 
http://nmu.ua/news/z
avershyvsya-
ukrayinsko-
shvedskyj-osvitnij-
trening/ 

 7-10.12.2016 Ліновицька Л.В., 

професор 

Робочий візит делегації 
НМУ 

Каролінський 
інститут 
м. Солна 
Швеція 

Робоча зустріч http://nmuofficial.co

m/news/rozvytok-

spivpratsi-mizh-nmu-

ta-karolinskym-

instytutom-v-galuzi-

endokrynnoyi-

hirurgiyi/ 

 

10.12.2016 Ліновицька Л.В., 

професор 

Церемонія вручення 
Нобелівської премії 
за досягнення в 2016 

Швеція Була запрошена та відвідала 
церемонію вручення 
Нобелівських премій 

http://www.euroosvit

a.net/index.php/?cate

gory=1&id=5017 

 

13-20.12.2016 Тімохіна Т.О., 
доцент  

Робочий візит делегації 
НМУ 

Ліванська 
Республіка 
(міста Бейрут, 
Захла, Біблос) 

Робоча зустріч http://nmu.ua/news/viz
yt-delegatsiyi-nmu-
livanskoyi-respubliky/ 
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 Дата ПІБ, посада Захід 
Країна, місто, 

заклад 

Форма участі (слухач, усна 
доповідь, постер, робоча 

зустріч) 
Посилання 

 

28.01-
06.02.2017 

Дуднікова М.О., 
асистент 

У складі делегації НМУ 
у рамках французько-
української освітньої 
програми, організованої 
«Асоціацією 
французько-української 
співпраці у сфері 
охорони здоров’я та 
фармації» (ASFUDS) 

Медичний 
факультет 
Університету 
імені П’єра і 
Марії Кюрі,  
Париж, 
Франція 

Робоча зустріч  з метою 
ознайомлення з моделлю 
охорони здоров’я, роботою 
медичних установ та системою 
підготовки медичних кадрів у 
Франції 

http://nmu.ua/news/fahi
vtsi-nmu-oznajomylys-
z-modellyu-ohorony-
zdorovya-frantsiyi/ 
 

 

13-17.02.2017 Ліновицька Л.В., 
професор 
 
Тімохіна Т.О., 
доцент 
 

Робочий візит делегації 
НМУ 

Індія Доповідь на міжнародній 
освітній конференції, участь в 
освітній виставці, проведені 
переговори з консулом 
України в Індії, ділові зустрічі 
з представниками освітніх 
закладів та агенцій Індії 
 

http://nmu.ua/news/viz
yt-delegatsiyi-nmu-
indiyi/ 
 

 

27-29.04.2017 Шекера О.О., доцент The 16th International 
Biennial Congress of the 
International Academy of 
Periodontology (IAP) 

Brasov, 
Romania 

Стендова доповідь: 
The Method of the periodontal 
disease patients dispensary 
observation frequency 
determining by the formalized 
model using 

-- 

 

15-19.05.2017 Тімохіна Т.О., 
доцент  
 

Робочий візит делегації 
НМУ 

Арабська 
Республіка 
Єгипет (м.Каїр) 

Робоча зустріч 
Мультимедійна презентація 
перед слухачами 

http://nmu.ua/news/v
izyt-delegatsiyi-
universytetu-v-
arabsku-respubliku-
yegypet/ 
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 Дата ПІБ, посада Захід 
Країна, місто, 

заклад 

Форма участі (слухач, усна 
доповідь, постер, робоча 

зустріч) 
Посилання 

 

12-14.06.2017 Ліновицька Л.В., 
професор 
 

Робочий візит делегації 
НМУ 

Ягелонський  
університет, 
Краків, Польща  

Робоча зустріч http://nmu.ua/news/v
izyt-delegatsiyi-nmu-
yagelonskogo-
universytetu/ 
 

 

4-11.07.2017 Тімохіна Т.О., 
доцент  

Робочий візит делегації 
НМУ до Вроцлавського 
медичного університету 

Вроцлав 
(Польща) 

Робоча зустріч http://nmu.ua/news/viz
yt-ta-stazhuvannya-
delegatsiyi-nmu-
vrotslavsgo-
medychnogo-
universytetu-polshha/ 

 

20-25.07.2017 Коленко Ю.Г., 
доцент 

Робочий візит делегації 
НМУ 

Медичний 
університет та 
центральна 
стоматологічна 
поліклініка 
Сіньцзян-
уйгурського 
автономного 
району 
м. Урумчі 
(Китайська 
Народна 
Республіка) 

Робоча зустріч 
Підписання домовленостей 

http://nmu.ua/news/viz
yt-spivrobitnykiv-
stomatologichnogo-
medychnogo-tsentru-
stomatologichnogo-
fakultetu-kytajskoyi-
narodnoyi-respubliky/ 
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 Дата ПІБ, посада Захід 
Країна, місто, 

заклад 

Форма участі (слухач, усна 
доповідь, постер, робоча 

зустріч) 
Посилання 

 

25.10.2017 Ліновицька Л.В., 

професор 

Робочій візит у складі 

делегації НМУ з метою 

обговорення пропозиції 

щодо спільного проекту 

з академічної 

мобільності студентів 

та викладачів в рамках 

програми КА1 Erasmus+ 

Варшава 

(Польща) 

Варшавський 

медичний 

університет 

Робоча зустріч.  http://nmu.ua/news/rob
ocha-poyizdka-
varshavskogo-ta-
vrotslavskogo-
medychnyh-
universytetiv/ 
 

 25.10.2017 Ліновицька Л.В., 

професор 

Робочій візит у складі 

делегації НМУ 

Вроцлав 

(Польща) 

Вроцлавського 

медичного 

університету 

Робоча зустріч делегації НМУ 

з метою обговорення 

пропозиції щодо спільного 

проекту за напрямом Альянс 

знань (КА2), а також 

обговоренні умови та термін 

подальшого забезпечення 

стажувань викладачів та 

студентів у НМУ та у 

Вроцлавському медичному 

університеті.:  

http://nmu.ua/news/rob
ocha-poyizdka-
varshavskogo-ta-
vrotslavskogo-
medychnyh-
universytetiv/ 
 

 

25.10.2017 Ліновицька Л.В., 

професор 
зборах Виконавчої 

ради IREG 

Observatory 

Вроцлав 

(Польща) 

Вроцлавського 

медичного 

університету 

взяла участь у зборах 

Виконавчої ради IREG 

Observatory 

http://www.euroosvit

a.net/index.php/?cate

gory=1&id=5423 

 

 

13-15.06.2018 Ліновицька Л.В., 

професор 

Міжнародний 
культурно-освітній 
форум «Шовковий 
шлях: Україна – Китай» 

Київ, Україна, 
НАУ 

Доповідач http://nmu.ua/news/miz
hnarodnyj-kulturno-
osvitnij-forum-
shovkovyj-shlyah-
ukrayina-kytaj-2/ 
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 Дата ПІБ, посада Захід 
Країна, місто, 

заклад 

Форма участі (слухач, усна 
доповідь, постер, робоча 

зустріч) 
Посилання 

 22-23.06.2018 Коленко Ю.Г., 

професор 

Перший міжнародний 

стоматологічний 

конгрес медичних, 

стоматологічних та 

біотехнологічних наук 

м.К’єті (Італія) Слухач  -- 

 24-25.06.2018  Коленко Ю.Г., 

професор 

Конкурс з реставрації 

зубів Allemand Trophy, 

компанія «Micerium» 

м.К’єті (Італія) Участь  у конкурсі -- 

 

09-21.08.2018 Скібіцька О.О., 

доцент 

Робочій візит У складі 

делегації НМУ у рамках 

французько-української 

освітньої програми, 

організованої 

«Асоціацією 

французько-української 

співпраці у сфері 

охорони здоров’я та 

фармації» (ASFUDS) 

Франція, 

Париж, 

Клінічні бази 

університету 

імені Рене 

Декарта та 

університету 

імені Дені 

Дідро 

Робоча зустріч  з метою 

ознайомлення з моделлю 

охорони здоров’я, роботою 

медичних установ та системою 

підготовки медичних кадрів у 

Франції 

-- 

 25-28.09.2018 Ліновицька Л.В., 

професор 

Робочій візит у складі 

делегації НМУ 

Гонсю 

Китай 

Китайський 

форум, 

присвячений 

40-річчю 

університету 

Китайської 

медицини в 

Гонсю. 

Доповідь на тему 

«Щодо стану традиційної 

китайської медицини в 

Україні» 

-- 

http://tstm-nmu.org.ua/
mailto:terstom.nmu@gmail.com
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 Дата ПІБ, посада Захід 
Країна, місто, 

заклад 

Форма участі (слухач, усна 
доповідь, постер, робоча 

зустріч) 
Посилання 

 

27-29.09.2018 Коленко Ю.Г., 

професор 

Робочій візит у складі 

делегації НМУ 

Ксіянь, 

Китай 

Шовковий 

шлях: 

інтернаціональ

ний 

стоматологічни

й форум  

Робоча зустріч -- 

 

27-29.09.2018 Борисенко А.В., 

професор 

Робочій візит у складі 

делегації НМУ 

Ксіянь, 

Китай 

Шовковий 

шлях: 

інтернаціональ

ний 

стоматологічни

й форум  

Доповідь на тему 

«Експериментальне та 

клінічне обґрунтування 

лікування та профілактики 

генералізованого пародонтиту 

у пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією» 

-- 

 

10.12.2018 Ліновицька Л.В., 

професор 

В Стокгольмі пройшло 

вручення Нобелівської 

премії 2018 року з 

медицини, фізики, хімії 

та економіки 

Швеція, 

Стокгольм 

По запрошенню  http://www.euroosvita.

net/index.php/?categor

y=1&id=5869 
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 Дата ПІБ, посада Захід 
Країна, місто, 

заклад 

Форма участі (слухач, усна 
доповідь, постер, робоча 

зустріч) 
Посилання 

 

8-10.09.2019 Ліновицька Л.В., 

професор 
Міжнародна 

конференція IREG 

2019 "Академічні 

рейтинги: виклики і 

проблеми для вищої 

освіти" 

Університет 

Європи - 

Університет 

Болонь 

була запрошена та взяла 

участь 

http://www.euroosvit

a.net/index.php/?cate

gory=1&id=6049 

 

17-19.05.2019 Скібіцька О.О., 
доцент 

Endodontics Congress, 
Рим, Італія, 17-
19.05.2019 

Рим, Італія слухач -- 

 

12-14.09.2019 Скібіцька О.О., 
доцент 
 
Крупич М.О., 
старший лаборант 

Biennial Congress held in 
Vienna, Austria 
12th – 14th September 
2019 

Австрія, 
Віддень 
Austria Center 
Vienna 

слухачі -- 

 

16.09.2019 Ліновицька Л.В., 

професор 

ІІ щорічний 
Євразійський форум з 
питань освіти - 
"Трансформація через 
цифровізацію: 
університети та 
забезпечення якості" 
 

Україна Організація та проведення 
заходу, в якому взяли участь 
понад 170 представників з 
42 університетів, експерти, 
представники роботодавців 
та студентів. Окрім того, у 
заході. взяли участь 
представники шести країн 

http://www.euroos

vita.net/index.php/?

category=1&id=61

92 
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Співробітники кафедри терапевтичної стоматології проходять стажування у різних країнах світу 

 
Період 

стажування 
ПІБ, посада Країна, місто, заклад Назва програми стажування Посилання 

 

29.05-
16.06.2017 

Савичук А.О., 
асистент 

Університет Арістотеля, 
Салоніки, Греція 

Стажування за рахунок гранту 
програми Європейського 
Союзу Erasmus+ Міжнародна 
кредитна мобільність (KA1 – 
International Credit Mobility) 

http://nmu.ua/news/staz
huvannya-
spivrobitnyka-nmu-za-
programoyu-yes-z-
mizhnarodnoyi-
kredytnoyi-mobilnosti-
erazmus/ 

 

4-11.07.2017 Тімохіна Т.О. 
доцент 

Вроцлавський медичний 
університет (Wroclaw 
Medical University) 
Вроцлав (Польща) 

Виконання домовленостей, 
визначених меморандумом між 
НМУ та Вроцлавським 
медичним університетом від 
4.04.2017 за підтримки Центру 
польсько-української наукової 
та культурної співпраці при 
НМУ 
Програма стажування за 
тематикою «Інноваційні 
методи викладання 
стоматології» 

http://nmu.ua/news/vizyt-
ta-stazhuvannya-
delegatsiyi-nmu-
vrotslavsgo-medychnogo-
universytetu-polshha/ 
 

 

28.01-
06.02.2017 

Дуднікова М.О., 
асистент 
 

Медичний факультет 
Університету імені П’єра 
і Марії Кюрі,  
Париж, Франція 

У складі делегації НМУ у 
рамках французько-української 
освітньої програми, 
організованої «Асоціацією 
французько-української 
співпраці у сфері охорони 
здоров’я та фармації» 
(ASFUDS). Робоча зустріч. 
Ознайомлення з моделлю 
охорони здоров’я, роботою 
медичних установ та системою 
підготовки медичних кадрів у 

http://nmu.ua/news/fahivts
i-nmu-oznajomylys-z-
modellyu-ohorony-
zdorovya-frantsiyi/ 
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Період 

стажування 
ПІБ, посада Країна, місто, заклад Назва програми стажування Посилання 

Франції. 

 01.02.2018-
01.02.2019 
- по 
теперішній 
час 

Савичук А.О., 
асистент 

Австрія, Відень, Медичний 
університет Відня 

Стажування по запрошенню МУВ 
(Австрія) 

 

 

09-21.08.2018 Скібіцька О.О., 
доцент 

Франція, Париж, 
На клінічних базах 
університету імені Рене 
Декарта та університету 
імені Дені Дідро 

Стажування в рамках Освітньої 
програми для лікарів, 
організованій Асоціацією 
Французько-української співпраці 
в галузі медицини та фармації 
(ASFUDS) за сприяння Світової 
федерації українських лікарських 
товариств (СФУЛТ). 

 

 20-21.06.2018 Ліновицька Л.В., 
професор 
 

Краків (Польща) 
Collegium Medicum. 
Ягеллонський Університет. 

Стажування з програми   
«Організація та проведення 
ОСКІ-2» 

http://nmu.ua/news/suchas
ni-metody-otsinyuvannya-
kompetentnosti-studentiv-
m-krakiv-polshha/ 

 

30.03-
09.04.2019 

Скібіцька О.О., 
доцент 

Франція, університет імені 
Рене Декарт 
 
університет імені Дені 
Дідро 

Ознайомлення з моделями 
охорони здоров’я, роботою 
медичних закладів та системою 
підготовки медичних кадрів у 
Франції 
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Період 

стажування 
ПІБ, посада Країна, місто, заклад Назва програми стажування Посилання 

 

02-06.12.2019 Коленко Ю.Г., 
професор 

Akademicka Poliklinika 
Stomatologiczna Вроцлав, 
Польща 

Ознайомлення з моделями 
викладання дисципліни, роботою 
медичних закладів та системою 
підготовки медичних кадрів 
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Представництво в асоціаціях 

Членство співробітників кафедри в міжнародних фахових асоціаціях, представництво в керівних органах міжнародних фахових асоціацій 
 

№ ПІБ, посада Членство в міжнародних фахових асоціаціях, представництво в 
керівних органах 

Посилання 

1 Ліновицька Л.В., 
професор 

Керівник центру міжнародних проектів "Євроосвіта" http://www.euroosvita.net/?cat
egory=8&id=226 
 

2 Ліновицька Л.В., 
професор 
 
5-7.09.2016 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця співпрацює 
в галузі післядипломної освіти з Незалежним казахстанським агентством 
з забезпечення якості освіти (Республіка Казахстан), що передбачає 
участь фахівців НМУ імені О.О. Богомольця у роботі експертних груп, 
які формує Незалежне казахстанське агентство з забезпечення якості 
освіти (НКАОКО). 
Експертні групи проводять зовнішній аудит науково-дослідних установ 
та університетів Казахстану з метою оцінки відповідності освітніх 
програм післядипломної освіти до стандартів інституціональної та 
спеціалізованої акредитації НКАОКО. 
5-7 вересня 2016 професор О.В.Линовицька у складі експертної групи 
фахівців університету, прийняла участь у  проведенні зовнішнього  
аудиту КазНІІОіР у рамках інституціональної та спеціалізованої 
акредитації за спеціальностями “Онкологія, в тому числі дитяча”, 
“Променева діагностика”, “Променева терапія”. 

http://nmu.ua/news/spivpratsy
a-nmu-z-nezalezhnym-
agenstvom-z-zabezpechennya-
yakosti-osvity-kazahstanu/ 
 

 

Підписані угоди, меморандуми 
 

2016 рік 
між Jana Dostalova (компанія «Micerium S.p.A.», Італія) та кафедрою терапевтичної 
стоматології НМУ імені О.О. Богомольця укладено угоду про організацію та підготовку 
студентів п’ятого курсу стоматологічного факультету для участі у щорічному конкурсі з 
реставрації зубів, фінал якого проходить в Італії. 

 
http://nmu.ua/news/studentiv-
stomatologichnogo-fakultetu-gotuvatymut-
konkursu-z-restavratsiyi-zubiv-yakyj-projde-v-
italiyi/ 

http://tstm-nmu.org.ua/
mailto:terstom.nmu@gmail.com
http://www.euroosvita.net/?category=8&id=226
http://www.euroosvita.net/?category=8&id=226
http://nmu.ua/news/spivpratsya-nmu-z-nezalezhnym-agenstvom-z-zabezpechennya-yakosti-osvity-kazahstanu/
http://nmu.ua/news/spivpratsya-nmu-z-nezalezhnym-agenstvom-z-zabezpechennya-yakosti-osvity-kazahstanu/
http://nmu.ua/news/spivpratsya-nmu-z-nezalezhnym-agenstvom-z-zabezpechennya-yakosti-osvity-kazahstanu/
http://nmu.ua/news/spivpratsya-nmu-z-nezalezhnym-agenstvom-z-zabezpechennya-yakosti-osvity-kazahstanu/
http://nmu.ua/news/studentiv-stomatologichnogo-fakultetu-gotuvatymut-konkursu-z-restavratsiyi-zubiv-yakyj-projde-v-italiyi/
http://nmu.ua/news/studentiv-stomatologichnogo-fakultetu-gotuvatymut-konkursu-z-restavratsiyi-zubiv-yakyj-projde-v-italiyi/
http://nmu.ua/news/studentiv-stomatologichnogo-fakultetu-gotuvatymut-konkursu-z-restavratsiyi-zubiv-yakyj-projde-v-italiyi/
http://nmu.ua/news/studentiv-stomatologichnogo-fakultetu-gotuvatymut-konkursu-z-restavratsiyi-zubiv-yakyj-projde-v-italiyi/


http://tstm-nmu.org.ua 
terstom.nmu@gmail.com 

 

 
Візити іноземних науковців, лекторів, лікарів на кафедру терапевтичної  стоматології 
 

 
Дата візиту  ПІБ, посада 

Країна, місто, 
заклад 

Мета візиту Посилання 

 

19.07.2016 Представник 
University of Chieti Яна 
Досталова, 
генеральный 
представник компанії 
«Micerium» Людмила 
Фецин 

University of Chieti 
компанія 
«Micerium» 
Італія 

з робочим візитом http://nmu.ua/news/vizy
t-italijskyh-koleg-v-
stomatologichnyj-tsentr-
nmu/ 
 

 

30.09.2016 Викладач з Угорщини 
Zsolt Döbrentey 

Медичний ВНЗ, 
Будапешт, 
Угорщина  

з робочим візитом http://nmu.ua/news/stud
entiv-
stomatologichnogo-
fakultetu-gotuvatymut-
konkursu-z-
restavratsiyi-zubiv-
yakyj-projde-v-italiyi/ 

 
 

 

01.10.2019 Викладач з Угорщини 
Zsolt Döbrentey 

Медичний ВНЗ, 
Будапешт, 
Угорщина  

1 жовтня 2016 року на базі 
кафедри у міждисциплінарному 
тренінговому центрі відбувся 
майстер-клас з прямої 
мінімально інвазивної 
художньої реставрації зубів під 
керівництвом Zsolt Döbrentey. 
Майстер-клас проходив в 
рамках турніру Jules Allemand 
Trophy Ukraine 

http://nmu.ua/news/stud
entiv-
stomatologichnogo-
fakultetu-gotuvatymut-
konkursu-z-
restavratsiyi-zubiv-
yakyj-projde-v-italiyi/ 

 

29.10.2016 Викладач, проф. 
Томмі Лінне 

Каролінський 
інститут, Швеція 

Робочий візит http://nmu.ua/news/zustr
ich-predstavnykiv-
stomatologichnogo-
fakultetu-ta-
stomatologichnogo-
medychnogo-tsentru-
nmu-z-prof-tommi-
linne-karolinskyj-

http://tstm-nmu.org.ua/
mailto:terstom.nmu@gmail.com
http://nmu.ua/news/vizyt-italijskyh-koleg-v-stomatologichnyj-tsentr-nmu/
http://nmu.ua/news/vizyt-italijskyh-koleg-v-stomatologichnyj-tsentr-nmu/
http://nmu.ua/news/vizyt-italijskyh-koleg-v-stomatologichnyj-tsentr-nmu/
http://nmu.ua/news/vizyt-italijskyh-koleg-v-stomatologichnyj-tsentr-nmu/


http://tstm-nmu.org.ua 
terstom.nmu@gmail.com 

 

 
Дата візиту  ПІБ, посада 

Країна, місто, 
заклад 

Мета візиту Посилання 

instytut/ 

 

17.11.2016 Офіційна делегація  Університет 
традиційної 
китайської 
медицини (УТКМ) 
(провінція Ганьсу, 
КНР) 

з робочим візитом http://nmu.ua/news/pred
stavnyky-universytetu-
gansu-knr-pobuvaly-na-
navchalnyh-ta-klinichni-
bazah-nmu/ 

 

21.01.2017 провідний науковий 
співробітник 
Міжнародного 
інституту цифрової 
стоматології  Йорг 
Міхель (Jőrg Michel) 
Провідний фахівець 
Міжнародного 
інституту цифрової 
стоматології Емре 
Усал  (Emre Uysal) 

Міжнародний 
інститут цифрової 
стоматології 
(International 
institute for Digital 
Dentistry) м.Кельн 
(Німеччина) 

Делегація лікарів з робочим 
візитом 

http://nmu.ua/news/nim
etska-delegatsiya-
vidvidala-
stomatologichnyj-
medychnyj-tsentr-nmu/ 

 

 

10.04.2017 Лектор і науковець 
пан Могаммад Табіт 
Пек 

Університет 
Західно-Капської 
провінції 
(Південно-
Африканська 
Республіка) 

В рамках візиту було 
обговорено напрямки 
подальшого співробітництва та 
можливість підписання 
меморандуму про 
взаєморозуміння з метою 
розвитку співпраці в сфері 
стоматології, проведення 
спільного наукового проекту з 
пародонтології. 
Пан Могаммад Табіт Пек 
відвідав НМУ в контексті його 
участі в Міжнародному 
симпозіумі «Гіалуронова 
кислота в стоматології: наука та 
прогрес» (8-9 квітня), 
співорганізатором якого була 
кафедра терапевтичної 

http://nmu.ua/news/vizy
t-koleg-z-pivdenno-
afrykanskoyi-
respubliky-
stomatologichnnogo-
medychnogo-tsentru-
nmu/ 

http://tstm-nmu.org.ua/
mailto:terstom.nmu@gmail.com
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Дата візиту  ПІБ, посада 

Країна, місто, 
заклад 

Мета візиту Посилання 

стоматології НМУ. 

 

24.05.2017 Габріеле Едоардо 
Пекора – д.мед.н., 
професор, член Комісії 
з питань міжнародних 
культурних обмінів 
при Італійській 
асоціації лікарів 
хірургічного профілю 
та лікарів-
стоматологів у м. Рим, 
уповноважений щодо 
міжнародного 
співробітництва з 
Україною та радник 
італійської 
стоматологічної 
організації World 
Dental Agora 

Рим, Італія З робочим візитом http://nmu.ua/news/lekts
iya-profesora-z-italiyi-
dlya-studentiv-ta-
interniv-
stomatologichnogo-
fakultetu/ 

 

29.05.2017 Делегація Стоматологічна 
лікарня м. Урумчі 
(Китайська Народна 
Республіка) 

З робочим візитом http://nmu.ua/news/vizy
t-delegatsiyi-z-
kytajskoyi-narodnoyi-
respubliky-nmu/ 

 

21.06.2017 Професор Андре 
Саадун (Prof. Andre 
Saadoun) (Франція) 
член професорсько-
викладацького складу 
Global Institute of 
Dental Education (Лос-
Анджелес) та Dental 
XP Program of 
Education (Атланта) 

Франція З робочим візитом http://nmu.ua/news/spiv
pratsya-stomatologiv-
nmu-z-providnym-
fahivtsem-z-
parodontologiyi-ta-
implantologiyi-
frantsiya/ 

http://tstm-nmu.org.ua/
mailto:terstom.nmu@gmail.com


http://tstm-nmu.org.ua 
terstom.nmu@gmail.com 

 

 
Дата візиту  ПІБ, посада 

Країна, місто, 
заклад 

Мета візиту Посилання 

 

15.09.2017 Представник 
University of Chieti Яна 
Досталова, 
генеральный 
представник компанії 
«Micerium» Людмила 
Фецин 

University of Chieti 
компанія 
«Micerium» 
Італія 

з робочим візитом http://nmuofficial.com/n
ews/vizyt-italijskyh-
koleg-na-kafedru-
terapevtychnoyi-
stomatologiyi-nmu-
imeni-o-o-bogomoltsya 

 

02.02.2018 Камілло Д’арканджело 
декан медичного 
факультету 
Стоматології та 
Біотехнічних наук 
університету Кьеті 
(Італія). Камілло 
Д’арканджело – 
д.мед.н., професор 
реставраційної 
стоматології, школи 
стоматології, голова 
відділення 
реставраційної 
стоматології та 
ендодонтії, школи 
ортодонтії, школи 
стоматологічної 
гігієни, школи хірургії, 
декан аспірантури зі 
спеціальності 
«Мінімально-
інвазивна естетна 
стоматологія» 
університету Кьеті, 
Італія 

Університет Кьеті 
(Італія) 

В рамках угоди про організацію 
та підготовку студентів п’ятого 
курсу стоматологічного 
факультету для участі у 
щорічному конкурсі з 
реставрації зубів, фінал якого 
проходить в Італії, між Jana 
Dostalova (компанія «Micerium 
S.p.A.», Італія) та кафедрою 
терапевтичної стоматології 
НМУ імені О.О. Богомольця 
відбулася лекція професора 
Камілло Д’арканджело (Італія) 
на тему: «Основи естетичної 
реставрації зубів» для студентів, 
інтернів, викладачів 
стоматологічного факультету, 
лікарів Стоматологічного 
медичного центру. 

http://nmu.ua/news/lekts
iya-profesora-z-italiyi-
dlya-studentiv-ta-
interniv-
stomatologichnogo-
fakultetu-2/ 

http://tstm-nmu.org.ua/
mailto:terstom.nmu@gmail.com


http://tstm-nmu.org.ua 
terstom.nmu@gmail.com 

 

 
Дата візиту  ПІБ, посада 

Країна, місто, 
заклад 

Мета візиту Посилання 

 

15.06.2018 Ніколас Томмасіні (,) 
та Маттіа 
Мікіланджелі 

International Project 
Management Ltd. 
Heuristictec Ltd. 
 
Італія 

Візит делегації з Італії. 
упровадження новітніх 
електронних технології в 
медичну освіту. Головна тема 
зустрічі: «Інновації технологій 
занурення у віртуальну 
реальність та як вони впливають 
на сучасний світ. Проекція на 
медичну освіту через технології 
віртуальної реальності та 360° 
відео». 

http://nmu.ua/news/vizy
t-delegatsiyi-z-italiyi-
uprovadzhennya-
novitnih-elektronnyh-
tehnologiyi-v-
medychnu-osvitu/ 

 
Студенти 5 курсу стоматологічного факультету  НМУ під керівництвом співробітників кафедри 
терапевтичної стоматології беруть участь у міжнародних наукових заходах, конкурсах, стажуваннях 
 

 
Дата ПІБ студента 

ПІБ наукового 
керівника, посада 

Країна, 
місто, заклад 

Назва заходу/програми 
стажування   

Форма участі Посилання 

 

7-10.06.2016 Васільєва О. Коленко Ю.Г., 
доцент 
 

м.Гронінген 
Нідерланди 

23-й Міжнародний 
студентський конгрес 
(біо)медичних наук (ISCOMS – 
International Stedent Congress of 
(bio)Medical Sciences) 

Студентська 
наукова робота. 
Постерна доповідь 
Стажування 

http://nmu.ua/news/dopov
id-studentky-nmu-
vidznachyly-na-
mizhnarodnomu-
kongresi-niderlandy/ 

 

7-10.09.2016 Васільєва О. Коленко Ю.Г., 
доцент 
 

м. Познань 
(Польща)  

104-й щорічний Конгрес 
Всесвітньої стоматологічної 
федерації (FDI) 

На секції 
«Endodontics» 
постерна доповідь 

http://nmu.ua/news/fahivt
si-stomatologichnogo-
fakultetu-vzyaly-uchast-
u-vsesvitnomu-kongresi-
stomatologiv/ 

http://tstm-nmu.org.ua/
mailto:terstom.nmu@gmail.com
http://nmu.ua/news/fahivtsi-stomatologichnogo-fakultetu-vzyaly-uchast-u-vsesvitnomu-kongresi-stomatologiv/
http://nmu.ua/news/fahivtsi-stomatologichnogo-fakultetu-vzyaly-uchast-u-vsesvitnomu-kongresi-stomatologiv/
http://nmu.ua/news/fahivtsi-stomatologichnogo-fakultetu-vzyaly-uchast-u-vsesvitnomu-kongresi-stomatologiv/
http://nmu.ua/news/fahivtsi-stomatologichnogo-fakultetu-vzyaly-uchast-u-vsesvitnomu-kongresi-stomatologiv/
http://nmu.ua/news/fahivtsi-stomatologichnogo-fakultetu-vzyaly-uchast-u-vsesvitnomu-kongresi-stomatologiv/


http://tstm-nmu.org.ua 
terstom.nmu@gmail.com 

 

 
Дата ПІБ студента 

ПІБ наукового 
керівника, посада 

Країна, 
місто, заклад 

Назва заходу/програми 
стажування   

Форма участі Посилання 

 

22.05.2017 Глушко А., 
5 курс 

Коленко Ю.Г. 
 

Киев на базі кафедри терапевтичної 
стоматології (Зав.кафедрой 
Проф.А.В.Борисенко), під 
керівництвом доцента Коленко 
Ю.Г., тренера Dentsply Sirona 
Романа Попова. пройшло 
фінальне змагання CERAM X 
ONE GLOBAL CLINICAL 
CASE CONTEST 2017 
 

Національним 
переможцем 
конкурсу Ceram X 
ONE-2017  от 
Dentsply Sirona 

- 

 

26.06.2017 Глушко А., 
5 курс 

Коленко Ю.Г. 
Інформація на 
сайті відсутня 

Германія, 
г.Констанц 

Міжнародний Клінічний 
Конкурс. Dentsply Sirona 
Restorative Global Clinical Case 
Contest 2017 
 

Виступила з  
презентацією 
роботи з естетичної 
реставрації  в 
Міжнародному 
конкурсі 

- 

 22-23.06.2018 Вадим Шорін 
(студент 5 курсу) 

Коленко Ю.Г., 
професор 
 

м.К’єті 
(Італія) 

Перший міжнародний 
стоматологічний конгрес 
медичних, стоматологічних та 
біотехнологічних наук 
 

слухачі - 

 22-23.06.2018 Алексєєнко 
Олексій (студент 
5 курсу) 

Коленко Ю.Г., 
професор 
 

м.К’єті 
(Італія) 

Перший міжнародний 
стоматологічний конгрес 
медичних, стоматологічних та 
біотехнологічних наук 
 

слухачі - 

 24-25/06/2018  Вадим Шорін 
(студент 5 курсу) 

Коленко Ю.Г., 
професор 

м.К’єті 
(Італія) 

Конкурс з реставрації зубів 
Allemand Trophy, компанія 
«Micerium» 
 

Конкурсант  

http://tstm-nmu.org.ua/
mailto:terstom.nmu@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002706974080&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009024280628&fref=mentions
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Співробітники кафедри брали  участь у проектах Erasmus+ 

 

 
Період 

стажування 
ПІБ, посада Країна, місто, заклад 

Назва програми 
стажування 

Посилання 

    

29.05-16.06.2017 Савичук А.О., 
асистент 

Університет 
Арістотеля, 
Салоніки, Греція 

Стажування за 
рахунок гранту 
програми 
Європейського Союзу 
Erasmus+ Міжнародна 
кредитна мобільність 
(KA1 – International 
Credit Mobility) 

 
http://nmu.ua/news/
stazhuvannya-
spivrobitnyka-nmu-
za-programoyu-yes-
z-mizhnarodnoyi-
kredytnoyi-
mobilnosti-
erazmus/ 

 

 

 

На кафедрі терапевтичної стоматології проходять клінічну ординатору 

 5 клінічних ординаторів з трьох країн світу: 

 

№ КРАЇНА Кількість ординаторів 

1 АЗЕРБАЙДЖАН 2 

2 БЕЛАРУСЬ 2 

3 В'ЄТНАМ 1 
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