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Таїса Петрівна Скрипнікова народи
лася у Брянській області (Росія). На
вчалася в Харківському стоматологіч
ному інституті, який закінчила з від
знакою. Все її життя пов'язане з інсти
тутом, а згодом Полтавським стома
тологічним  інститутом : аспірант, 
асистент, доцент, професор.
У 1992 році професорТ.П. Скрипніко
ва очолила реорганізовану кафедру 
на факультеті післядипломної освіти 
лікарів і проявила себе як досвідче
ний організатор, методист, клініцист, 
внісши вагомий внесок у терапевтич
ну стоматологію, адже саме, очолю
вана нею кафедра є опорною в систе
мі післядипломної освіти.
Ідея перетворення кафедри післяди
пломної освіти лікарів-стоматологів у 
багатопрофільну належить безпосе
редньо Таїсі Петрівні. Під її керівни
цтвом створені філії для навчання 
лікарів-інтернів у Чернігові, Кремен
чуці, курси тематичного й передатес- 
таційного вдосконалення лікарів-сто- 
матологів, їхня спеціалізація. На осно
ві цього створені нові програми й 
плани комплексного навчання ліка
рів-інтернів і лікарів-курсантів. 
Цілеспрямована, працелюбна, актив
на за складом свого характеру, Таїса 
Петрівна виявила себе досвідченим 
клініцистом, знаючим викладачем, 
ученим, вона підготувала 8 кандида
тів медичних наук, 1 2 клінічних орди
наторів, 14 магістрів.
У доробку проф. Т.П. Скрипнікової 
близько 300 друкованих праць, під
ручники «Англійська мова для сту
дентів стоматологічного факультету», 
«Deutscher Lehrkomplex», підручник 
для медичних сестер стоматологічних 
установ «Захворювання зубів і по
рожнини рота», монографія «Хирур
гическое лечение хронического пе
риодонтита в возрастном аспекте»; 
опубліковано 15 навчальних посіб
ників, у тому числі «Болезни слизис
той оболочки полости рта», «Заболе
вания губ», «Травматичні ураження 
слизової оболонки порожнини рота», 
«Інфекційний контроль у стоматоло
ги», «Симптомы и синдромы в стома-

тологии», «Аспекты современной про
фессиональной деятельности врача- 
стоматолога» та ін. Видано 12 мето
дичних розробок, цикл лекцій з клі
нічної ендодонтії, створено 10 на
вчальних планів післядипломної сто
матологічної освіти в Україні, отрима
но 11 авторських свідоцтво на вина
ходи.
Прекрасний лектор, професор Таїса 
Петрівна постійно бере участь в об
ласних, всеукраїнських і міжнарод
них конференціях і з'їздах, міжнарод
них семінарах з ендодонтії та рестав
рації, є членом редакційних рад 
п'яти фахових журналів. Протягом 
1 б-ти років очолює міжнародне журі 
Призма-чемпіонату, який проводить 
клініка-студія «Аполлонія». 
Стоматологічна, педагогічна й науко
ва діяльність проф. Т.П. Скрипнікової 
відзначена нагородами: знаком «Від

мінник охорони здоров'я СРСР», «За
служений лікар України», «Відмінник 
освіти України», грамотою Кабінету 
Міністрів України. Таїса Петрівна під
вищує професійну майстерність у на
вчальних центрах України, Росії, Ні
меччини, Швейцарії.
У той же час Таїса Петрівна прекрасна, 
турботлива, добра дружина, любля
ча мати та бабуся.
Колеги, випускники, пацієнти щиро 
вітають Таїсу Петрівну з ювілеєм, ба
жають їй доброго здоров'я, профе
сійної майстерності, миру й злагоди в 
колективі й у родині, любові всіх, хто 
її оточує.
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