
Програма науково-практичної конференції 

Асоціація ортодонтів України 
за ініціативи кафедри ортодонтії ЛНМУ імені Данила Галицького 

  

28 жовтня 2022 р. 

 

’’Естетичні аспекти в ортодонтії: від канонів до сучасних концепцій'' 

“Aesthetic aspects in orthodontics: from canons to modern concepts” 
 

 

8.45- 9.15 – Реєстрація 

 

9.15 – 9.30 – Вступне слово 

 

   9.30 – 10.15  

Дрогомирецька М.С. (Україна), Заслужений лікар України, доктор мед. 

наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені ''П.Л. Шупика'', член Європейської 

Асоціації ортодонтів. 

“Секрети anti-age стоматології” 

         “Secrets of Anti-age dentistry” 

 

10.15 – 11.00  

Ганчук Верніка (Україна), Президент Асоціації Цифрової Ортодонтії, член 

Європейської Асоціації ортодонтів 

“Лікування елайнерами – це ортодонтія, чи просто естетика?” 
“Treatment with aligners. Is it orthodontics, or just aesthetics?” 

 

 

11.00 – 11.45 

 Казнох Олег, лікар-cтоматолог-ортопед, приватна практика 

“Відновлення естетичних та функціональних характеристик оклюзії 

за допомогою керамічних реставрацій” 
“Accomplishment of aesthetic and functional characteristics of occlusion, using 

ceramic restorations” 

 

 

11.45 – 13.15  

Квасневська Іванна, лікар-стоматолог, спеціаліст із функціональної 

стоматології клініки L’dent 

“Комплексний функціональний аналіз. Діагностичні критерії 

вибору плану лікування пацієнтів із захворюванням СНЩС” 
“Complex functional analysis. Diagnostic criteria of treatment planning choice for 

patients with TMJ disorders” 

 



 

13.15 – 14.15   - кава – перерва 

                           coffee-break 

 

 

14.15 – 15.30  

Яремчук Ярина, дерматовенеролог, сертифікований тренер компанії 

Flosal, член Всеукраїнської Асоціації дерматологів України 

“Естетична стоматологія у завершенні ортодонтичного 

лікування” 
“Aesthetic cosmetology in the competition of orthodontic treatment” 

 

 

15.30 – 16.15  

Стрепко Микола, лікар-стоматолог-хірург, приватна практика 

“Мікроімпланти  - надійна “опора” лікаря-ортодонта” 
“Microimplants –reliable “anchorage” for orthodontist 

 

 

16.15 – 17.00  

Надіжко Оксана, головний лікар стоматологічної клініки Dok Ok. 

“Елайнери. Естетика та комфорт в лікуванні” 
“Aligners. Aesthetics and comfort in treatment” 

 

 

17.00 – 17.30 

Огоновський Роман, доктор. мед. наук, професор кафедри щелепно-

лицевої хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького 
Погранична Христина, канд.мед. наук, доцент кафедри щелепно-

лицевої хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького, хірург щелепно-лицевий 

хірург Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “Охматдит” 

“Роль ортогнатичного хірурга у естетичній реабілітації 

ортодонтичного пацієнта” 
“The role of orthognathic surgery in aesthetic rehabilitation of the orthodontic 

patient” 

 

 

17.30 – 18.00 – Чухрай Наталія, доктор мед. наук, професор кафедри ортодонтії ЛНМУ 

                        імені Данила Галицького, член Європейської Асоціації ортодонтів, голова 
                         Львівського осередку Асоціації ортодонтії України 

Савчин Софія, асистент кафедри ортодонтії ЛНМУ імені Данила 

Галицького, головний лікар стоматологічної клініки L’dent 

“Філософія Піттса – шлях до естетики в ортодонтії” 
“Pitt’s philosophy – the way to aesthetics in orthodontists” 

 

 За участь у конференції АОУ нараховується 5 балів для обліку їх при атестації на 



присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії у відповідності до 

наказу МОЗ України  п. 31 від 22.02.2019.  

Сертифікат на 5 балів БПР 

8 навчальних годин 

 

Частина виручених коштів передається на ЗСУ 

 

Вартість участі 1500 грн 

Реєстрація за телефоном: +380980277505 (Софія), або онлайн-реєстрація: 

http://forms.gle/yneAzQAynhFPrhmd6 

 

За підтримки: 

 

http://forms.gle/yneAzQAynhFPrhmd6

