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До недавніх пір ортодонтія була в складі кафедри стоматології дитячого 

віку. Тільки в 2010 році в Одеському національному медичному університеті 

була створена перша в Україні кафедра ортодонтії додипломної освіти. 

Завідувачем став д.м.н. Мірчук Богдан Миколайович. З моменту організації 

кафедри основного наукового напрямку роботи було вивчення механізмів 

адаптації і вплив на процеси кісткового метаболізму при лікуванні зубо-

щелепних аномалій у дітей і дорослих. 

З 2016 року завідувачем кафедри є д.м.н. Горохівський Володимир 

Несторович. Науковий напрямок кафедри ортодонтії: "Удосконалення методів 

корекції функціональних порушень зубощелепного апарату в динаміці і після 

ортодонтичного лікування у дітей та дорослих". 

На даний момент кафедра розташована на базі ОНМедУ, 

стоматологічного центру, відділення №2, Мечникова, 2. тел. (048) 718-53-71. 

 Навчання ведеться на бюджетній та контрактній формах, українською, 

російською та англійською мовами. На кафедрі навчаються студенти 3, 4, 5 

курсів стоматологічного факультету та лікарі післядипломної освіти.  

Функціонує науковий гурток, керівником якого є к.м.н. Шпак С.В. 

Завдання гуртка удосконалювати знання з ортодонтії та підвищувати практичні 

навички майбутніх ортодонтів. 

     На базі кафедри працює симуляції центр, обладнаний симуляторами 7 рівня, 

на яких студенти та лікарі-інтерни можуть удосконалювати свої практичні 

навички.  

Професорсько - викладацький склад активно займається лікувальною 

роботою. Асистенти кафедри проводять профілактичні огляди дітей 

дошкільного віку для своєчасного виявлення і лікування патології прикусу; 

лікування дітей і дорослих за допомогою знімних ортодонтичних апаратів, а 

також використовують найсучасніші брекет-системи: металеві, керамічні, 

сапфірові; самолігуючі, техніка подвійної дуги. 

 

На даний момент однією з найбільш актуальних проблем є рання втрата 

молочних зубів, причиною чого можуть бути не своєчасне лікування карієсу і 

його ускладнень, травми. У нас на кафедрі виготовляють вдосконалені дитячі 

протези, як метод профілактики патології прикусу. 

 

Одним з основних напрямків є комплексне лікування пацієнтів з 

вродженими патологіями: незарощенням губи, альвеолярного відростка і 

піднебіння. Це важкий в соціальному і медичному відношенні порок розвитку 



людини. Останнім часом частота таких випадків стає в 2 рази вище, ніж 100 

років тому. Тому комплексне лікування (ортодонтичне, хірургічне, 

ортопедичне) є одним з важливих ланок у наданні допомоги дітям, підліткам та 

дорослим з вродженими вадами щелепно-лицевої області. 

 

      

 

Також, однією з актуальних проблем якою займаються наші асистенти, є 

лікування дітей з гіпоектодермальною дисплазією. Це вроджене спадкове 

захворювання, яке характеризується порушенням розвитку похідних ектодерми 

(зуби, нігті, волосся, залози тощо) у внутрішньоутробному періоді. Вона буває 

гідротична і ангідротична. Одним з основних симптомів цього захворювання є 

множинна або повна адентія і зуби шиповидної форми. Але це не є вироком для 

дитини, на нашій кафедрі завжди знайдуть індивідуальний підхід лікування.  

Асистенти кафедри регулярно приймають участь в міжнародних і 

регіональних конференціях, семінарах і симпозіумах. Проходять удосконалення 

практичних навичок за кордоном, підвищують якість викладання і навчаються 

у професорів міжнародного рівня. Всі асистенти кафедри англомовні, молоді, 

амбітні і готові рости і розвивати свою спеціальність.   


