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НОВИНИ 

 

10.12.2019 02-06.12.2019 професор кафедри 

Коленко Ю.Г. знаходилась на 

стажуванні в Akademicka 

Poliklinika Stomatologiczna 

м.Вроцлава (Польща) з метою 

ознайомлення з моделями 

викладання дисципліни, роботою 

медичних закладів та системою 

підготовки медичних кадрів. 

 

 

27.11.2019 СЕКЦІЯ «СТОМАТОЛОГІЯ» В 

РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ 

AYMSCONF 2019 

 

http://nmuofficial.com/news/sek

tsiya-stomatologiya-v-ramkah-

konferentsiyi-aymsconf-2019/ 

18.11.2019 ВІДБУЛАСЯ НАРАДА, 

ПРИСВЯЧЕНА КОНКУРСУ 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ 

РОБІТ У 2019/2020 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

http://nmuofficial.com/news/vid

bulasya-narada-prysvyachena-

konkursu-studentskyh-

naukovyh-robit-u-2019-2020-

navchalnomu-rotsi/ 

16.09.2019 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.euroosvita.net/index.p

hp/?category=1&id=6192 

 

15.05.2019 ЗДОРОВІ ЯСНА – ГАРНА 

ПОСМІШКА! 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОЛУЧИВСЯ 

http://nmuofficial.com/news/zdo

rovi-yasna-garna-posmishka-

stomatologichnyj-fakultet-

doluchyvsya-do-mizhnarodnoyi-

initsiatyvy/ 
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ДО МІЖНАРОДНОЇ 

ІНІЦІАТИВИ 

30.03-

09.04.2019 

Стажування доцента кафедри 

Скібіцької О.О. у Франції з 

метою ознайомлення з моделями 

охорони здоров’я, роботою 

медичних закладів та системою 

підготовки медичних кадрів у 

Франції. 

Франція, університет імені Рене 

Декарт університет імені Дені 

Дідро 

 
 

26.04.2019 ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ РОБІТ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У 

ГАЛУЗІ «СТОМАТОЛОГІЯ» 

 

http://nmuofficial.com/news/ii-

tur-vseukrayinskogo-konkursu-

studentskyh-naukovyh-robit-

anglijskoyu-movoyu-u-galuzi-

stomatologiya-2/ 

22.04.2019 ДНІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ: ХРОНІКА 

ПОДІЙ, ДЕНЬ ТРЕТІЙ 

 

http://nmuofficial.com/news/dni

-stomatologichnogo-fakultetu-

hronika-podij-den-tretij/ 

19.04.2019 ДНІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ: ХРОНІКА 

ПОДІЙ, ДЕНЬ ДРУГИЙ. 

БРЕЙН-РИНГ ЗІ 

СТОМАТОЛОГІЇ 

 

http://nmuofficial.com/news/dni

-stomatologichnogo-fakultetu-

hronika-podij-den-drugyj-

brejn-ryng-zi-stomatologiyi/ 

18.04.2019 Дні стоматологічного 

факультету: хроніка подій, день 

перший 

 

http://nmuofficial.com/news/dni

-stomatologichnogo-fakultetu-

hronika-podij-den-pershyj/ 

05.04.2019 ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ 

ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«СТОМАТОЛОГІЯ» 

 

http://nmuofficial.com/news/vita

yemo-peremozhtsiv-ii-etapu-

vseukrayinskoyi-studentskoyi-

olimpiady-zi-spetsialnosti-

stomatologiya/ 

28.02.2019 Співробітники СМЦ надають 

допомогу військовим у зоні 

Операції Об‘єднаних Сил 

 

http://nmuofficial.com/news/spi

vrobitnyky-smts-nadayut-

dopomogu-vijskovym-u-zoni-

operatsiyi-ob-yednanyh-syl/ 
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mailto:terstom.nmu@gmail.com


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

13.02.2019 І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«СТОМАТОЛОГІЯ» 

 

http://nmuofficial.com/news/i-

etap-vseukrayinskoyi-

studentskoyi-olimpiady-zi-

spetsialnosti-stomatologiya/ 

10.12.2018 В Стокгольмі пройшло 

вручення Нобелівської премії 

2018 року з медицини, фізики, 

хімії та економіки 

 

http://www.euroosvita.net/index

.php/?category=1&id=5869 

04.12.2018 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ «ANNUAL YOUNG 

MEDICAL SCIENTISTS’ 

CONFERENCE – 2018, СЕКЦІЯ 

«СТОМАТОЛОГІЇ» 

 

http://nmu.ua/news/mizhnarodn

a-naukovo-praktychna-

konferentsiya-studentiv-ta-

molodyh-vchenyh-annual-

young-medical-scientists-

conference-2018-sektsiya-

stomatologiyi/ 

25-28.09.2018 Робочій візит професора 

кафедри Ліновицької Л.В. у 

складі делегації НМУ до міста 

Гонсю, Китай. 

Китайський форум, присвячений 

40-річчю університету Китайської 

медицини в Гонсю 

Доповідь на тему «Щодо стану 

традиційної китайської медицини 

в Україні» 

 

27-29.09.2018 Робочій візит у складі делегації 

НМУ професора кафедри 

Коленко Ю.Г. у Ксіянь, Китай 

Шовковий шлях: 

інтернаціональний 

стоматологічний форум  

Робоча зустріч.  

27-29.09.2018 Робочій візит у складі делегації 

НМУ професора кафедри 

Бориченко А.В. у Ксіянь, Китай 

Шовковий шлях: 

інтернаціональний 

стоматологічний форум  

Доповідь на тему 

«Експериментальне та клінічне 

обґрунтування лікування та 
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профілактики генералізованого 

пародонтиту у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією» 

Робочій візит у складі делегації 

НМУ 

09-21.08.2018 Стажування доцента кафедри 

Скібіцької О.О. 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). 

Франція, Париж, 

На клінічних базах університету 

імені Рене Декарта та 

університету імені Дені Дідро 

 
 

09.07.2018 СУЧАСНІ МЕТОДИ 

ОЦІНЮВАННЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ (М. КРАКІВ, 

ПОЛЬЩА) 

 

http://nmu.ua/news/suchasni-

metody-otsinyuvannya-

kompetentnosti-studentiv-m-

krakiv-polshha/ 

22-23.06.2018 Участь професора кафедри 

Коленко Ю.Г. зі студентами 

Вадим Шорін (студент 5 курсу) та 

Алексєєнко Олексійу першому 

міжнародному 

стоматологічному конгресі 

медичних, стоматологічних та 

біотехнологічних наук 

 м.К’єті (Італія) 

слухачі 

 

 

24-25.06.2018  Участь професора кафедри 

Коленко Ю.Г. зі студентом 

В.Шоріним (студент 5 курсу) у 

конкурсі з реставрації зубів 

Allemand Trophy, компанія 

«Micerium» 

м.К’єті (Італія) Конкурсант 
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20.06.2018 МІЖНАРОДНИЙ 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ 

ФОРУМ «ШОВКОВИЙ ШЛЯХ: 

УКРАЇНА – КИТАЙ» 

13-15 червня 2018 р.  

 

http://nmu.ua/news/mizhnarodn

yj-kulturno-osvitnij-forum-

shovkovyj-shlyah-ukrayina-

kytaj-2/ 

20.06.2018 ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ З ІТАЛІЇ. 

УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ 

ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЇ 

В МЕДИЧНУ ОСВІТУ 

15 червня 2018 року  

 

http://nmu.ua/news/vizyt-

delegatsiyi-z-italiyi-

uprovadzhennya-novitnih-

elektronnyh-tehnologiyi-v-

medychnu-osvitu/ 

01.06.2018 ВІДБУЛОСЯ ПЛЕНАРНЕ 

ЗАСІДАННЯ «КВІТНЕВОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ 

СЕСІЇ – 2018» 

 

http://nmu.ua/news/vidbulosya-

plenarne-zasidannya-

kvitnevoyi-studentskoyi-

naukovoyi-sesiyi-2018/ 

25.05.2018 КОНКУРСИ ЕСТЕТИЧНОЇ 

РЕСТАВРАЦІЇ ЗУБІВ НА 

КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ 

 

http://nmu.ua/news/konkursy-

estetychnoyi-restavratsiyi-zubiv-

na-kafedri-terapevtychnoyi-

stomatologiyi/ 

23.05.2018 В НМУ ПРОВЕДЕНО 

ІТАЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ 

СТОМАТОЛОГІЧНУ 

КОНФЕРЕНЦІЮ 

«МІЖНАРОДНІ ПРОТОКОЛИ 

СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 

ІМПЛАНТАЦІЇ: ДОСВІД, 

ІННОВАЦІЇ» 

 

http://nmu.ua/news/v-nmu-

provedeno-italijsko-ukrayinsku-

stomatologichnu-konferentsiyu-

mizhnarodni-protokoly-

stomatologichnoyi-

implantatsiyi-dosvid-

innovatsiyi/ 

22.05.2018 В УНІВЕРСИТЕТІ ПРОХОДИВ 

ДЕНЬ ЗДОРОВИХ ЯСЕН 2018 

 

http://nmu.ua/news/v-

universyteti-prohodyv-den-

zdorovyh-yasen-2018/ 

24.04.2018 СТУДЕНТСЬКА 

КОНФЕРЕНЦІЯ НА 

СТОМАТОЛОГІЧНОМУ 

ФАКУЛЬТЕТІ 

 

http://nmu.ua/news/studentska-

konferentsiya-na-

stomatologichnomu-fakulteti/ 

23.04.2018 ДНІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ. МАЙДАНЧИК 

СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ 

http://nmu.ua/news/dni-

stomatologichnogo-fakultetu-

majdanchyk-stomatologichnoyi-

majsternosti/ 

http://tstm-nmu.org.ua/
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23.04.2018 ДНІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ. БРЕЙН-РИНГ 

ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ-2018 

 

http://nmu.ua/news/dni-

stomatologichnogo-fakultetu-

brejn-ryng-zi-stomatologiyi-

2018/ 

16.04.2018 ПІДГОТОВКА ДО 

МІЖНАРОДНОГО 

КЛІНІЧНОГО КОНКУРСУ З 

РЕСТАВРАЦІЇ ЗУБІВ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ GLOBAL 

CLINICAL CASE CONTEST 

2018 

 

http://nmu.ua/news/pidgotovka-

mizhnarodnogo-klinichnogo-

konkursu-z-restavratsiyi-zubiv-

dlya-studentiv-

stomatologichnogo-fakultetu-

global-clinical-case-contest-

2018/ 

12.04.2018 МАЙСТЕР-КЛАС З 

ХУДОЖНЬОЇ РЕСТАВРАЦІЇ 

ЗУБІВ 

 

http://nmu.ua/news/majster-

klas-z-hudozhnoyi-restavratsiyi-

zubiv/ 

03.04.2018 УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ В ІІ ТУРІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«СТОМАТОЛОГІЯ» 

 

http://nmu.ua/news/uchast-

studentiv-stomatologichnogo-

fakultetu-v-ii-turi-

vseukrayinskoyi-studentskoyi-

olimpiady-zi-spetsialnosti-

stomatologiya/ 

15.02.2018 ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА З 

ІТАЛІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА 

ІНТЕРНІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ 

 

http://nmu.ua/news/lektsiya-

profesora-z-italiyi-dlya-

studentiv-ta-interniv-

stomatologichnogo-fakultetu-2/ 

14.02.2018 НА КОНФЕРЕНЦІЇ НМУ 

МОЛОДІ ВЧЕНІ УКРАЇНИ 

РОЗГЛЯДАЮТЬ ЦІКАВІ 

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ 

 

http://nmu.ua/news/na-

konferentsiyi-nmu-molodi-

vcheni-ukrayiny-rozglyadayut-

tsikavi-klinichni-vypadky/ 

01.02.2018 ПУБЛІКАЦІЯ 

СПІВРОБІТНИКА НМУ В 

МІЖНАРОДНОМУ 

ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ 

ВИДАННІ THE JOURNAL OF 

PROSTHETIC DENTISTRY 

 

http://nmu.ua/news/publikatsiya

-spivrobitnyka-nmu-v-

mizhnarodnomu-fahovomu-

naukovomu-vydanni-journal-

prosthetic-dentistry/ 
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01.02.2018-

01.02.2019 

 

Стажування по запрошенню 

МУВ (Австрія) асистента кафедри 

Савичук А.О. 

Австрія, Відень, Медичний 

університет Відня 

 

 

06.11.2017 IV НАЦІОНАЛЬНИЙ 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 

КОНГРЕС 

 

http://nmu.ua/news/iv-

natsionalnyj-stomatologichnyj-

kongres/ 

25.10.2017 Участь професора кафедри 

Ліновицької Л.В. у зборах 

Виконавчої ради IREG 

Observatory 

Вроцлав (Польща) 

Вроцлавського медичного 

університету 

взяла участь у зборах Виконавчої 

ради IREG Observatory 

http://www.euroosvita.net/index.p

hp/?category=1&id=5423 

 

03.11.2017 РОБОЧА ПОЇЗДКА ДО 

ВАРШАВСЬКОГО ТА 

ВРОЦЛАВСЬКОГО 

МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

http://nmu.ua/news/robocha-

poyizdka-varshavskogo-ta-

vrotslavskogo-medychnyh-

universytetiv/ 

18.10.2017 ВІЗИТ ІТАЛІЙСЬКИХ КОЛЕГ 

НА КАФЕДРУ 

ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ НМУ ІМЕНІ 

О.О.БОГОМОЛЬЦЯ 

 

http://nmu.ua/news/vizyt-

italijskyh-koleg-na-kafedru-

terapevtychnoyi-stomatologiyi-

nmu-imeni-o-o-bogomoltsya/ 

15.09.2017 СТАЖУВАННЯ 

СПІВРОБІТНИКА НМУ ЗА 

ПРОГРАМОЮ ЄС З 

МІЖНАРОДНОЇ КРЕДИТНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ ЕРАЗМУС+ 

З 29 травня по 16 червня 2017 

року асистент кафедри 

терапевтичної стоматології 

Анатолій Савичук проходив 

стажування в Університеті 

Арістотеля в Салоніках (Греція) за 

рахунок гранту програми 

Європейського Союзу Erasmus+ 

Міжнародна кредитна мобільність 

http://nmu.ua/news/stazhuvann

ya-spivrobitnyka-nmu-za-

programoyu-yes-z-

mizhnarodnoyi-kredytnoyi-

mobilnosti-erazmus/ 
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(KA1 – International Credit 

Mobility), який у 2016 р. НМУ 

виграв спільно з грецьким ВНЗ. 

 

14.08.2017 ВІЗИТ СПІВРОБІТНИКІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ І 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ ДО 

КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ 

Перспективним напрямком 

міжнародного партнерства є 

співпраця з медичним 

університетом м. Урумчі 

(Китайська Народна Республіка) 

та центральною стоматологічною 

поліклінікою Сіньцзян-

уйгурського автономного району, 

що є основною клінічною базою 

стоматологічного факультету 

цього навчального закладу. 20-25 

липня 2017 року делегація 

Національного медичного 

університету імені О.О. 

Богомольця у складі директора 

Стоматологічного медичного 

центру НМУ, проф. Андрія 

Копчака та доцента кафедри 

терапевтичної стоматології, 

д.мед.н. Юлії Коленко на 

запрошення китайських колег 

відвідала місто Урумчі для участі 

в урочистій церемонії підписання 

угоди між НМУ та урядом 

Сіньцзян-уйгурского автономного 

району, що відбулася 21.07.2017 

року. Угодою передбачена тісна 

співпраця 

http://nmu.ua/news/vizyt-

spivrobitnykiv-

stomatologichnogo-

medychnogo-tsentru-

stomatologichnogo-fakultetu-

kytajskoyi-narodnoyi-

respubliky/ 

24.07.2017 ВІЗИТ ТА СТАЖУВАННЯ 

ДЕЛЕГАЦІЇ НМУ ДО 

ВРОЦЛАВСЬКОГО 

МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ (ПОЛЬЩА) 

http://nmu.ua/news/vizyt-ta-

stazhuvannya-delegatsiyi-nmu-

vrotslavsgo-medychnogo-

universytetu-polshha/ 

http://tstm-nmu.org.ua/
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4-11 липня 2017 року 

співробітники Національного 

медичного університету імені 

О.О. Богомольця – заступник 

директора з медичних питань 

стоматологічного медичного 

центру Національного медичного 

університету імені 

О.О.Богомольця, к.м.н. Ніна Хрол 

та перший заступник декана по 

роботі з іноземними студентами, 

доцент кафедри терапевтичної 

стоматології, к.м.н. Тетяна 

Тімохіна відвідали Вроцлавський 

медичний університет (Wroclaw 

Medical University) в місті 

Вроцлав (Польща). 

06.07.2017 СПІВПРАЦЯ 

СТОМАТОЛОГІВ НМУ З 

ПРОВІДНИМ ФАХІВЦЕМ З 

ПАРОДОНТОЛОГІЇ ТА 

ІМПЛАНТОЛОГІЇ (ФРАНЦІЯ) 

21 червня 2017 року керівництво 

Національного медичного 

університету імені О.О. 

Богомольця – проректор з 

міжнародних зв’язків та науково-

педагогічної роботи, професор 

Олеся Линовицька та директор 

Стоматологічного медичного 

центру, професор Андрій Копчак 

– зустрілося з професором Андре 

Саадун (Prof. Andre Saadoun) 

(Франція). 

 

http://nmu.ua/news/spivpratsya-

stomatologiv-nmu-z-providnym-

fahivtsem-z-parodontologiyi-ta-

implantologiyi-frantsiya/ 

26.06.2017 26.06.2017 в м.Констанц, 

Германія студентка 5 курсу 

Глушко Ганна (керівник доцент 

Коленко Ю.Г.) виступила з  

презентацією роботи з естетичної 

реставрації  в Міжнародному 

конкурсі «Final of the Dentsply 

Sirona Global Clinical Case Contest 

2016-2017». 
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21.06.2017 ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ НМУ ДО 

ЯГЕЛОНСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

http://nmu.ua/news/vizyt-

delegatsiyi-nmu-yagelonskogo-

universytetu/ 

01.06.2017 ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ З 

КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ ДО НМУ 

 

http://nmu.ua/news/vizyt-

delegatsiyi-z-kytajskoyi-

narodnoyi-respubliky-nmu/ 

25.05.2017 ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА З 

ІТАЛІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА 

ІНТЕРНІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ 

 

http://nmu.ua/news/lektsiya-

profesora-z-italiyi-dlya-

studentiv-ta-interniv-

stomatologichnogo-fakultetu/ 

24.05.2017 ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ 

УНІВЕРСИТЕТУ В АРАБСЬКУ 

РЕСПУБЛІКУ ЄГИПЕТ 

 

http://nmu.ua/news/vizyt-

delegatsiyi-universytetu-v-

arabsku-respubliku-yegypet/ 

22.05.2017 22.05.2017 на базі кафедри 

терапевтичної стоматології під 

керівництвом доцента Коленко 

Ю.Г., тренера Dentsply Sirona 

Романа Попова. пройшло 

фінальне змагання CERAM X 

ONE GLOBAL CLINICAL CASE 

CONTEST 2017, в якому 

приймали участь студенти 4-5 

курсів. Національним переможцем 

конкурсу Ceram X ONE-2017  от 

Dentsply Sirona стала студентка 5 

курсу Глушко Ганна. 

 

 

 

19.05.2017 В УНІВЕРСИТЕТІ ВІДБУВСЯ 

МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ 

НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

МЕДИЦИНІ 

YOUTHNANOBIOTECH-2017 

17-18 травня 2017 року в НМУ 

імені О.О.Богомольця 

проводилась Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю «YouthNanoBioTech-2017. 

Молодіжний форум новітніх 

технологій у медицині». Студенти 

http://nmu.ua/news/v-

universyteti-vidbuvsya-

molodizhnyj-forum-novitnih-

tehnologij-v-medytsyni-

youthnanobiotech-2017/ 

http://tstm-nmu.org.ua/
mailto:terstom.nmu@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002706974080&fref=mentions
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4 курсу стоматологічного 

факультету Крупич М.О., Хеннаві 

Д.Ф (науковий керівник: доцент 

кафедри терапевтичної 

стоматології НМУ, к.мед.н., 

Скібіцька О.О.) виступили з 

доповіддю «Використання  

препарату  комплексної  дії  на  

основі наносорбентів при 

лікуванні травматичних уражень 

слизової оболонки порожнини 

рота.» 

 

18.05.2017 18 травня 2017 року студенти 

НМУ взяли участь у 40-ій 

ювілейній НПК молодих вчених 

«Інновації в медицині: 

досягнення молодих вчених», 

яка відбулася в НМАПО 

імені П.Л. Шупика. В англомовній 

секції виступити гуртківці 

кафедри терапевтичної 

стоматології НМУ Akhtar Parsaei 

та Fatima Parsianmehr, студенти 4 

курсу стоматологічного 

факультету (науковий керівник: 

асистент кафедри терапевтичної 

стоматології НМУ, к.мед.н., М. О. 

Дуднікова). Студентка Akhtar 

Parsaei виступила з доповіддю 

«PROBLEM OF TEETH 

DISCOLORATION AMOUNG 

YOUNG PEOPLE», в якій 

висвітила поширеність патології 

зміни кольору твердих тканин 

зубів, а також етіологію даної 

патології серед осіб молодого 

вікую Студентка Fatima 

Parsianmehr виступила з 

доповіддю «MODERN METHODS 

OF PROFESSIONAL ORAL 

HYGIENE IN DENTAL 

PRACTICE». Метою наукової 

роботи було провести 
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порівняльний аналіз сучасних 

методів професійної гігієни 

порожнин рота та оцінити їх 

ефективність. За результатами 

роботи конференції студентка 

Fatima Parsianmehr посіла 1 місце, 

студентка Akhtar Parsaei була 

нагороджена дипломом 

«Найкраща доповідь». 

 

17.05.2017 НМУ ТА КАРОЛІНСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ (ШВЕЦІЯ) 

ПОГЛИБЛЮЮТЬ 

СПІВПРАЦЮ В ГАЛУЗІ 

ОСВІТИ ТА МЕДИЦИНИ 

 

http://nmu.ua/news/nmu-ta-

karolinskyj-instytut-shvetsiya-

poglyblyuyut-spivpratsyu-v-

galuzi-osvity-ta-medytsyny/ 

17.05.2017 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ 

ЗДОРОВИХ ЯСЕН НА 

СТОМАТОЛОГІЧНОМУ 

ФАКУЛЬТЕТІ 

«Боротьба із захворюваннями 

пародонта разом» («Fighting 

periodontal disease together») – під 

таким лозунгом 12 травня 2017 

року, за ініціативи Європейської 

федерації пародонтологів (EFP), 

відбувся Європейський День 

Здорових Ясен 2017. Професор 

Філіппо Граціані, EFP-

координатор проекту в цьому 

році. Головна мета заходу – 

підвищити обізнаність 

громадськості про небезпеку 

захворювань пародонта, їх вплив 

на організм людини, а також про 

важливість профілактики та 

підтримки здоров’я тканин 

пародонта. В Україні підтримали 

Європейський День Здорових 

Ясен понад 200 стоматологічних 

установ! 

Кафедра терапевтичної 

cтоматологiї НМУ iменi О.О. 

Богомольця долучилася до 

http://nmu.ua/news/yevropejsky

j-den-zdorovyh-yasen-na-

stomatologichnomu-fakulteti/ 
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важливої стоматологічної події. 

Головними учасниками цього 

проекту стали студенти-

старшокурсники. Вони проводили 

пародонтальний скринiнг – 

пацiєнти були в захватi. Студенти 

отримали неоціненний досвід 

пародонтологічного обстеження, а 

пацієнти – необхідну інформацію, 

що стане в нагоді тим, хто 

опікується власним 

стоматологічним здоров’ям. 

 

16.05.2017 ВІЗИТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

КОМІСІЇ З ВИЗНАННЯ 

ЗАКОРДОННИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ХАШИМІТСЬКОГО 

КОРОЛІВСТВА ЙОРДАНІЯ ДО 

НМУ 

 

http://nmu.ua/news/vizyt-

spetsializovanoyi-komisiyi-z-

vyznannya-zakordonnyh-

navchalnyh-zakladiv-

hashymitskogo-korolivstva-

jordaniya-nmu/ 

05.05.2017 НАУКОВЦІ НМУ ВЗЯЛИ 

УЧАСТЬ У РОБОТІ VIIІ 

МІЖНАРОДНОГО 

МЕДИЧНОГО ФОРУМУ 

25 – 27 квітня 2017 року на базі 

ВЦ «Київ-Експо-Плаза» відбувся 

VIIІ Міжнародний Медичний 

Форум «Впровадження сучасних 

досягнень медичної науки у 

практику охорони здоров’я 

України». Вперше на Конференції 

Форуму були представлені 

презентації студентів та молодих 

вчених в рамках щорічної 

конференції «Tрансфер новітніх 

медичних та стоматологічних 

технологій в охорону здоров’я 

України».   Cтуденти 4 курсу 

стоматологічного факультету 

Крупич М.О., Хеннаві Д.Ф 

(науковий керівник: доцент 

кафедри терапевтичної 

стоматології НМУ, к.мед.н., 

http://nmu.ua/news/naukovtsi-

nmu-vzyaly-uchast-u-roboti-viii-

mizhnarodnogo-medychnogo-

forumu/ 
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Скібіцька О.О.) виступили з 

доповіддю: «Аналіз ефективності 

ендодонтичного лікування за 

даними рентгенологіного 

дослідження». За результатами 

оцінки і обговорення доповідей 

майбутніх стоматологів посіли ІІ 

місце. 

 

24.04.2017 БРЕЙН-РИНГ ЗІ 

СТОМАТОЛОГІЇ-2017 

 

http://nmu.ua/news/brejn-ryng-

zi-stomatologiyi-2017/ 

21.04.2017 МАЙДАНЧИК 

СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ ТА КОНЦЕРТ ДО 

ДНЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ 

 

http://nmu.ua/news/majdanchyk

-stomatologichnoyi-tvorchosti-

ta-kontsert-dnya-

stomatologichnogo-fakultetu/ 

21.04.2017 МАЙСТЕР-КЛАС “ОСНОВИ 

УСПІШНОЇ ЕНДОДОНТІЇ” 

19 травня 2017 року в рамках 

проведення «Днів 

стоматологічного факультету» на 

кафедрі терапевтичної 

стоматології Національного 

медичного університету імені 

О.О. Богомольця був проведений 

майстер-клас «Основи успішної 

ендодонтії» для студентів 3, 4 і 5 

курсів. Майстер-клас провели 

доцент кафедри Коленко Ю. Г. і 

опініон-тренер DentsplySirona 

лікар-стоматолог 

Стоматологічного медичного 

центру НМУ імені О. О. 

Богомольця за підтримки компанії 

«DentsplySirona». Захід дозволяє 

студентам оволодіти 

найсучаснішими технологіями 

ендодонтичного лікування. 

Завдання ендодонтії не 

змінюється з тих пір, як лікування 

кореневих каналів було проведено 

вперше. У це десятиліття наша 

http://nmu.ua/news/majster-

klas-osnovy-uspishnoyi-

endodontiyi/ 
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клінічна практика назавжди 

перестала бути колишньою 

завдяки появі та розвитку 

чотирьох дуже важливих 

технологій: стоматологічного 

операційного мікроскопа (СОМ), 

ультразвукових інструментів, 

нікель-титанових файлів і мінерал 

триоксид агрегату (MTA). 

19.04.2017 СВЯТКУВАННЯ ДНІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ 

18 квітня 2017 року на кафедрі 

терапевтичної стоматології НМУ  

відбувся майстер-клас «Сучасна 

діагностика захворювань 

пародонта», проведений 

доцентами кафедри О.О. 

Шекерою і Н.І. Григ за підтримки 

Школи практичної пародонтології 

(керівник к.м.н. Т.Волінська) та 

Української академії 

пародонтології. Школа практичної 

пародонтології (PerioSchool) 

надала для майстер-класу 

необхідне сучасне 

інструментальне обладнання. 

«Скажи мені – і я забуду, покажи 

мені – і я запам`ятаю, дай мені 

зробити – і я зрозумію» – саме цей 

вираз Конфуція став девізом 

заходу. Студенти 

стоматологічного факультету 

активно та натхненно 

опановували сучасні базове (PSR 

скринінг-тест) та детальне 

(складання пародонтальної карти 

periodontal chart-online University 

of Bern) пародонтологічне 

обстеження з проведенням аналізу 

індивідуального 

пародонтологічного профілю 

ризику («Berns web»; Lang, Tanetti 

http://nmu.ua/news/svyatkuvan

nya-dniv-stomatologichnogo-

fakultetu/ 
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1996 г., Wolf, 2008 and at all; 

University of Bern). 

Новий практичний досвід та 

знання, отримані учасниками 

майстер-класу, стануть ще однією 

сходинкою до опанування 

професійної майстерності. А 

позитивні емоції отримали не 

лише учасники майстер-класу, але 

і його автори. 

 

13.04.2017 СТОМАТОЛОГИ 

ЗМАГАЮТЬСЯ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ 

МАЙСТЕРНОСТІ 

10 квітня 2017 року в 

Стоматологічному медичному 

центрі Національного медичного 

університету імені О.О. 

Богомольця відбувся конкурс 

професійної майстерності 

студентів стоматологічного 

факультету за підтримки 

компанії 3М Україна. 

У змаганнях взяли участь п’ять 

бригад у складі лікаря і асистента 

– студентів старших курсів 

стоматологічного факультету. 

Майбутні лікарі повинні були 

виконати естетичну реставрацію 

фронтальних зубів із 

застосуванням сучасних 

фотополімерних композитних 

матеріалів. Представник компанії 

3М Україна Андрій Жуйков надав 

можливість використовувати 

найсучасніші матеріали та 

інструменти для реставрації зубів. 

Пацієнти майбутніх стоматологів 

виявились досить складними – 

адже навіть у досвідчених лікарів 

реставрації фронтальних зубів 

вимагають чимало часу та зусиль. 

Проте всі учасники впорались із 

http://nmu.ua/news/stomatology

-zmagayutsya-u-profesijnij-

majsternosti/ 
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нелегкими завданнями. Журі у 

складі викладачів кафедр 

терапевтичної стоматології і 

дитячої терапевтичної 

стоматології та профілактики 

стоматологічних захворювань, а 

також представників компанії 3М 

нелегко було вибрати переможця, 

проте перевагу було віддано 

студентці 5 курсу Анні Глушко 

(асистент – Вадим Шорін). 

12.04.2017 ВІЗИТ КОЛЕГ З ПІВДЕННО-

АФРИКАНСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ ДО 

СТОМАТОЛОГІЧННОГО 

МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ НМУ 

 

http://nmu.ua/news/vizyt-koleg-

z-pivdenno-afrykanskoyi-

respubliky-stomatologichnnogo-

medychnogo-tsentru-nmu/ 

10.04.2017 УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ В ІІ ТУРІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ 

 

http://nmu.ua/news/uchast-

studentiv-stomatologichnogo-

fakultetu-v-ii-turi-

vseukrayinskoyi-studentskoyi-

olimpiady-zi-stomatologiyi/ 

22.02.2017 ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ НМУ ДО 

ІНДІЇ 

 

http://nmu.ua/news/vizyt-

delegatsiyi-nmu-indiyi/ 

22.02.2017 ФАХІВЦІ НМУ 

ОЗНАЙОМИЛИСЬ З 

МОДЕЛЛЮ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ФРАНЦІЇ 

 

http://nmu.ua/news/fahivtsi-

nmu-oznajomylys-z-modellyu-

ohorony-zdorovya-frantsiyi/ 

20.02.2017 СТУДЕНТИ-СТОМАТОЛОГИ 
ВИВЧАЮТЬ СУЧАСНУ 
ЕНДОДОНТІЮ 
Ендодонтичне лікування 
(лікування кореневих каналів 
зубів) завжди було однією з 
найскладніших технічних задач в 
практиці лікаря-стоматолога. 
Певною мірою його можна 
порівняти з мікрохірургічним 
лікуванням судин та інших 
дрібних органів людини. Адже 
лікувальні маніпуляції 
відбуваються на дуже малій площі 
і з недостатнім оглядом для 

http://nmu.ua/news/studenty-

stomatology-vyvchayut-

suchasnu-endodontiyu/ 
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лікаря. Сучасна ендодонтія 
використовує спеціальні 
мікроскопи, точні діагностичні 
методи, великий спектр приладів 
для механічної обробки та 
обтурації кореневих каналів. 
Поява нових вдосконалених 
приладів, розвиток комп’ютерної, 
цифрової техніки вимагає від 
лікаря глибоких знань і 
спеціального навчання. 
Для залучення студентів 
стоматологічного факультету до 
розуміння і успішного 
практичного вирішення питань 
сучасної ендодонтії кафедра 
терапевтичної стоматології НМУ 
імені О.О. Богомольця (зав. 
кафедрою професор Анатолій 
Борисенко) запросила компанію 
“Dentsply Sirona” провести цикл 
лекцій, присвячених даному 
питанню. 
7 лютого 2017 року в конференц-
залі Стоматологічного медичного 
центру була проведена перша 
лекція-демонстрація циклу: 
«Сучасна ендодонтія. Вступ». 
Лекцію читала опініон-лідер 
компанії “Dentsply Sirona” 
Людмила Іванчикова – лікар-
стоматолог вищої категорії 
Стоматологічного медичного 
центру НМУ імені О.О. 
Богомольця, сертифікований 
тренер Dentsply Maillefer з 2007 р., 
переможець Всеукраїнського 
конкурсу «Ендодонтична 
майстерність» в 2010 році. 
Лекція-демонстрація викликала 
значний інтерес у присутніх, а 
також стала потужним поштовхом 
до самовдосконалення і 
наполегливого засвоєння 
мистецтва ендодонтичного 
лікування як студентами-
стоматологами, так і лікарями 
Центру. 
 

25.01.2017 НІМЕЦЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ 

ВІДВІДАЛА 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР НМУ 

 

http://nmu.ua/news/nimetska-

delegatsiya-vidvidala-

stomatologichnyj-medychnyj-

tsentr-nmu/ 
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29.12.2016 СПІВПРАЦЯ З 

КАРОЛІНСЬКИМ 

ІНСТИТУТОМ: ПІДСУМКИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

http://nmu.ua/news/spivpratsya-

z-karolinskym-instytutom-

pidsumky-ta-perspektyvy/ 

22.12.2016 ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ НМУ ДО 

ЛІВАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 

http://nmu.ua/news/vizyt-

delegatsiyi-nmu-livanskoyi-

respubliky/ 

20.12.2016 РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ МІЖ 

НМУ ТА КАРОЛІНСЬКИМ 

ІНСТИТУТОМ В ГАЛУЗІ 

ЕНДОКРИННОЇ ХІРУРГІЇ 

 

http://nmu.ua/news/rozvytok-

spivpratsi-mizh-nmu-ta-

karolinskym-instytutom-v-

galuzi-endokrynnoyi-hirurgiyi/ 

19.12.2016 МАЙБУТНІ СТОМАТОЛОГИ 
ОПАНОВУЮТЬ МИСТЕЦТВО 
ЕСТЕТИЧНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ 
ЗУБІВ 
Вимоги відновлення естетики 
посмішки з кожним роком стають 
важливими для сучасної 
стоматології. Навіть засоби 
масової інформації широко 
пропагують не лише стиль життя, 
інтереси, світогляд, але й те, якою 
має бути посмішка сучасної 
успішної людини, якою повинні 
бачити її люди навколо. Посмішка 
сьогодні – це візитна картка 
людини. Водночас стоматологи на 
сьогодні можуть запропонувати 
своїм пацієнтам значну кількість 
варіантів для її покращення – від 
відбілювання зубів, композитних 
реставрацій, керамічних вінірів – і 
до складних міждисциплінарних 
рішень. Але важливішим за 
естетику є здоров’я порожнини 
рота, тому на сьогодні найбільш 
прийнятними є мінімально 
інвазивні методи відновлення 
дентальної естетики. Для 
залучення студентів 
стоматологічного факультету до 
розуміння і вирішення цього 
питання кафедра терапевтичної 
стоматології НМУ імені О.О. 
Богомольця (зав. кафедрою 
професор А.В.Борисенко) 
запросила провідного фахівця в 
галузі естетичної стоматології 
Олександра Фецича прочитати 
лекцію студентам 4-5-х курсів. 

http://nmu.ua/news/majbutni-

stomatology-opanovuyut-

mystetstvo-estetychnoyi-

restavratsiyi-zubiv/ 
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Олександр Фецич у 2004 році 
закінчив стоматологічний 
факультет Львівського 
національного медичного 
університету імені Данила 
Галицького, має приватну 
практику у Львові, спеціалізується 
на мінімально-інвазивній 
естетико-функціональній 
реабілітації із застосуванням 
композитів і кераміки. Він є 
автором низки публікацій в 
українських та зарубіжних 
виданнях, членом редакційних 
колегій деяких фахових видань, 
членом Європейської Асоціації 
Косметичної Стоматології 
(ESCD), Української Академії 
Естетичної Стоматології (UAED), 
опініон-лідером компанії 
“Micerium”, лектором ряду 
освітніх центрів, членом журі 
Jules Allemand Trophy International 
Championship, Чемпіонату 
Стоматологічної Майстерності. 
Отже, майбутнім стоматологам 
було чому повчитися у визнаного 
фахівця. Лекція на тему: «Прямі 
реставрації фронтальних зубів» 
відбулась 15 грудня в конференц-
залі Стоматологічного медичного 
центру НМУ імені О.О. 
Богомольця і викликала значний 
інтерес у присутніх, а також стала 
потужним поштовхом до 
самовдосконалення та 
наполегливого опанування 
мистецтвом лікування в 
стоматології. 
 

14.12.2016 УКРАЇНА-ШВЕЦІЯ: 

РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ МІЖ 

НМУ ІМЕНІ О.О. 

БОГОМОЛЬЦЯ ТА 

КАРОЛІНСЬКИМ 

ІНСТИТУТОМ 

 

http://nmu.ua/news/ukrayina-

shvetsiya-rozvytok-spivpratsi-

mizh-nmu-imeni-o-o-

bogomoltsya-ta-karolinskym-

instytutom/ 

10.12.2016 Церемонія вручення 

Нобелівської премії за 

досягнення в 2016,  Швеція  

Професор кафедри 

Линовицька Л.В. була запрошена 

http://www.euroosvita.net/index.p

hp/?category=1&id=5017 
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та відвідала церемонію вручення 

Нобелівських премій 

 

07.12.2016 ЛІКУВАЛЬНО-
ПРОФІЛАКТИЧНА 
ПРОГРАМА ДЛЯ СТУДЕНТІВ-
МЕДИКІВ НА БАЗІ 
СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ НМУ 
Національний медичний 
університет імені О.О.Богомольця 
завжди піклувався про здоров’я 
своїх студентів – майбутніх 
лікарів, яким призначено все своє 
професійне життя опікуватися 
здоров’ям інших. Адже 
Університет має унікальні 
можливості для цього – чудові 
клінічні бази, 
висококваліфікованих спеціалістів 
з різних галузей практичної 
медицини. Стоматологічний 
медичний центр – одна з таких 
баз. І тепер Центр стає ще й базою 
для нового проекту, 
започаткованого з ініціативи 
ректора НМУ імені О.О. 
Богомольця. Кращі студенти і 
викладачі старших курсів 
стоматологічного факультету та 
кафедри стоматології, лікарі 
Стоматологічного медичного 
центру долучаються до програми 
санації студентів-першокурсників 
усіх факультетів, що належать до 
пільгових категорій, насамперед, 
таких, що мають інвалідність або 
інші проблеми зі здоров’ям. Це не 
означає, що тим, хто не має пільг, 
стоматологічна допомога не 
надаватиметься – студенти НМУ 
імені О.О.Богомольця завжди 
зверталися і звертаються до своїх 
колег у Стоматологічному 
медичному центрі і завжди 
отримують допомогу. Наразі 
стоматологічним факультетом 
спільно з профкомом студентів 
створено команду, що буде 
координувати лікування 
майбутніх лікарів. На кафедрах 
терапевтичної стоматології і 
дитячої терапевтичної 
стоматології та профілактики 
стоматологічних захворювань 

http://nmu.ua/news/likuvalno-

profilaktychna-programa-dlya-

studentiv-medykiv-na-bazi-

stomatologichnogo-

medychnogo-tsentru-nmu/ 
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призначено досвідчених 
викладачів – кураторів проекту. 
Студенти-стоматологи старших 
курсів вже змагаються за право 
взяти участь у проекті в якості 
лікарів. Видане Розпорядження 
відділу лікувально-
консультативної роботи 
Університету про організацію 
стоматологічного лікування 
студентів. 
На кафедрах терапевтичної 
стоматології і дитячої 
терапевтичної стоматології та 
профілактики стоматологічних 
захворювань призначено 
досвідчених викладачів – 
кураторів проекту. Створено 
окрему картотеку медичної 
документації. Погоджене 
безоплатне обслуговування 
студентів в рентгенологічному 
відділенні Центру. До проекту 
долучились студенти-стоматологи 
старших курсів, прийом пацієнтів 
проводиться протягом усього 
робочого дня як в рамках 
планових практичних занять зі 
стоматології, так і у вільний час 
студентів, що зголосилися взяти 
участь у програмі. 
 

22.11.2016 ПРЕДСТАВНИКИ 

УНІВЕРСИТЕТУ ГАНЬСУ 

(КНР) ПОБУВАЛИ НА 

НАВЧАЛЬНИХ ТА КЛІНІЧНІ 

БАЗАХ НМУ 

 

http://nmu.ua/news/predstavnyk

y-universytetu-gansu-knr-

pobuvaly-na-navchalnyh-ta-

klinichni-bazah-nmu/ 

04.11.2016 ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ ТА 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ НМУ З 

ПРОФ. ТОММІ ЛІННЕ 

(КАРОЛІНСЬКИЙ ІНСТИТУТ) 

 

http://nmu.ua/news/zustrich-

predstavnykiv-

stomatologichnogo-fakultetu-ta-

stomatologichnogo-

medychnogo-tsentru-nmu-z-

prof-tommi-linne-karolinskyj-

instytut/ 

02.11.2016 ЗАВЕРШИВСЯ УКРАЇНСЬКО-

ШВЕДСЬКИЙ ОСВІТНІЙ 

ТРЕНІНГ 

 

http://nmu.ua/news/zavershyvsy

a-ukrayinsko-shvedskyj-

osvitnij-trening/ 
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31.10.2016 ANNUAL YOUNG MEDICAL 

SCIENTISTS` CONFERENCE 

2016 

 

http://nmu.ua/news/annual-

young-medical-scientists-

conference-2016/ 

28.10.2016 РОЗПОЧАВСЯ УКРАЇНСЬКО-

ШВЕДСЬКИЙ ТРЕНІНГ З 

ЕПІДЕМІОЛОГІЇ 

 

http://nmu.ua/news/v-

universyteti-rozpochavsya-

ukrayinsko-shvedskyj-trening-z-

epidemiologiyi/ 

25.10.2016 VII З’ЇЗД АСОЦІАЦІЇ 

СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ 

 

http://nmu.ua/news/vii-z-yizd-

asotsiatsiyi-stomatologiv-

ukrayiny/ 

18.10.2016 ВИКЛАДАЧІ НМУ НА 

УКРАЇНСЬКИХ 

СТОМАТОЛОГІЧНИХ 

ФОРУМАХ 

 

http://nmu.ua/news/vykladachi-

nmu-na-ukrayinskyh-

stomatologichnyh-forumah/ 

11.10.2016 СТУДЕНТІВ 
СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ 
ГОТУВАТИМУТЬ ДО 
КОНКУРСУ З РЕСТАВРАЦІЇ 
ЗУБІВ, ФІНАЛ ЯКОГО 
ПРОЙДЕ В ІТАЛІЇ 
30 вересня 2016 року в 
Стоматологічному медичному 
центрі Національного медичного 
університету імені 
О.О.Богомольця відбулася робоча 
зустріч проректора з міжнародних 
зв’язків, професора Олесі 
Линовицької, директора 
Стоматологічного медичного 
центру, професора Андрія 
Копчака та доцента кафедри 
терапевтичної стоматології Юлії 
Коленко з викладачем з Угорщини 
Zsolt Döbrentey. 
Під час візиту закордонного гостя 
1 жовтня 2016 року на базі 
кафедрі терапевтичної 
стоматології НМУ імені О.О. 
Богомольця 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/studentiv-

stomatologichnogo-fakultetu-

gotuvatymut-konkursu-z-

restavratsiyi-zubiv-yakyj-

projde-v-italiyi/ 
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Також 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. 
Представники НМУ провели для 
гостя екскурсію по 
Стоматологічному центрі: 
показали аудиторії, клінічні 
кабінети, сучасне обладнання для 
вивчення оклюзії та класи з 
фантомами. 
 

1.10.2016 НАУКОВЦІ НМУ НА 

ВИСТАВЦІ “ОХОРОНА 

ЗДОРОВ’Я – 2016” 

 

http://nmu.ua/news/naukovtsi-

nmu-na-vystavtsi-ohorony-

zdorovya-2016/ 

22.09.2016 МАЙСТЕР-КЛАС З 
РЕСТАВРАЦІЇ ЗУБІВ 
21 вересня у майбутніх 
стоматологів випала нагода 
вдосконалити свою професійну 
майстерність – на базі 
стоматологічного факультету 
НМУ імені О.О.Богомольця 
відбувся майстер-клас з 
реставрації зубів із застосуванням 
матеріалів компанії 3М. Ця 
компанія – виробник 
високоякісних стоматологічних 
матеріалів – вже втретє допомагає 
у проведенні даного заходу в 
НМУ. Студенти, що 
демонструють на майстер-класі 
найкращі результати, 
рекомендуються до участі у 
конкурсі на найкращу практичну 
роботу в клінічних умовах на рівні 
Університету й усієї країни. 
Студенти НМУ імені 
О.О.Богомольця неодноразово 
посідали призові місця у 
конкурсах професійної 
майстерності різних рівнів. 
Цього разу у майстер-класі, який 
вів сертифікований тренер 
компанії 3М Андрій Жуйков, 
взяли участь 25 студентів 

http://nmu.ua/news/majster-

klas-z-restavratsiyi-zubiv/ 

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


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

стоматологічного факультету. 
Студенти оволоділи однією з 
методики прямої реставрації зубів 
на фантомах. Майбутні лікарі 
якісно і впевнено виконали 
заплановану роботу, 
продемонструвавши неабиякі 
здібності і готовність до 
практичної діяльності лікаря-
стоматолога.   
 

19.09.2016 ФАХІВЦІ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ ВЗЯЛИ 

УЧАСТЬ У ВСЕСВІТНЬОМУ 

КОНГРЕСІ СТОМАТОЛОГІВ 

 

http://nmu.ua/news/fahivtsi-

stomatologichnogo-fakultetu-

vzyaly-uchast-u-vsesvitnomu-

kongresi-stomatologiv/ 

15.09.2016 СПІВПРАЦЯ НМУ З 

НЕЗАЛЕЖНИМ АГЕНСТВОМ 

З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ КАЗАХСТАНУ 

 

http://nmu.ua/news/spivpratsya-

nmu-z-nezalezhnym-agenstvom-

z-zabezpechennya-yakosti-

osvity-kazahstanu/ 

21.07.2016 ДОПОВІДЬ СТУДЕНТКИ 

НМУ ВІДЗНАЧИЛИ НА 

МІЖНАРОДНОМУ КОНГРЕСІ 

(НІДЕРЛАНДИ) 

 

http://nmu.ua/news/dopovid-

studentky-nmu-vidznachyly-na-

mizhnarodnomu-kongresi-

niderlandy/ 

20.07.2016 ВІЗИТ ІТАЛІЙСЬКИХ КОЛЕГ 

В СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 

ЦЕНТР НМУ 

 

http://nmu.ua/news/vizyt-

italijskyh-koleg-v-

stomatologichnyj-tsentr-nmu/ 

07.07.2016 ЗУСТРІЧ З ФАХІВЦЯМИ 

КЛІНІКИ ТРАДИЦІЙНОЇ 

КИТАЙСЬКОЇ МЕДИЦИНИ 

 

http://nmu.ua/news/zustrich-z-

fahivtsyamy-kliniky-

tradytsijnoyi-kytajskoyi-

medytsyny/ 

10.06.2016 СТАРТ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МІЖНАРОДНОГО 

АКАДЕМІЧНОГО ПРОЕКТУ 

 

http://nmu.ua/news/start-

realizatsiyi-mizhnarodnogo-

akademichnogo-proektu/ 

4-6.05.2016 Професор кафедри 
Ліновицька Л.В. взяла участь у 
конференції форум IREG-8 
«Рейтинги університетів та 
міжнародні академічні відносини - 
Інструмент взаємодії чи 
перепона?» 
Лісабон, Португалія 

http://www.euroosvita.net/index.p

hp/?category=1&id=4749 
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