
ISSN 2409-0255. Український стоматологічний альманах. 2016. № 3 (том 1)

ПРОФЕСОР
ТКАЧЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ 
(ДО 65-РІЧЧЯ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

21 серпня 2016 року виповнилося 65 років із дня народжен
ня завідувача кафедри дитячої хірургічної стоматології з про
педевтикою хірургічної стоматології ВДНЗ України “Українська 
медична стоматологічна академія”, доктора медичних наук, 
професора Ткаченка Павла Івановича.

Павло Іванович народився на Чернігівщині в сім’ї робітника. 
Після служби в лавах Радянської армії в 1973 році вступив на 
стоматологічний факультет Полтавського медичного стомато
логічного інституту, а в 1978 році розпочав свою практичну дія
льність лікарем-стоматологом Малоперещепинської дільничної 
лікарні Новосанжарського району Полтавської області, де за 

короткий проміжок часу став головним лікарем.
Лікар-практик П.І.Ткаченко безперервно цікавився новими медичними розробками і науковими досяг

неннями, а цілеспрямованість, прагнення до самовдосконалення та вимогливість до себе дозволили йо
му в 1982 році вступити до клінічної ординатури при кафедрі дитячої стоматології Полтавського медично
го стоматологічного інституту.

З 1984 року П.І.Ткаченко навчався в очній аспірантурі при цій же кафедрі, захистивши в 1987 році кан
дидатську дисертацію «Патогенетичні аспекти терапії хронічного паренхіматозного паротиту у дітей».

З 1987 року Павло Іванович працював асистентом кафедри по хірургічному розділу, а в 1991 році став 
доцентом.

Доцент П.І.Ткаченко вдало поєднував лікарську і педагогічну роботу з безперервним науковим пошу
ком, у результаті чого в 1998 році захистив докторську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості 
запальних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей та диференційовані підходи до їх лікування».

У 1999 році П.І.Ткаченко обраний за конкурсом завідувачем кафедри дитячої стоматології, а у 2001 
році призначений завідувачем новоствореної кафедри дитячої хірургічної стоматології.

Нині доктор медичних наук, професор П.І.Ткаченко -  визнаний учений і практик, добре відомий у ме
дичних колах України. Провідний напрям його наукових досліджень пов’язаний із вивченням однієї з акту
альних проблем хірургічної стоматології -  запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки в дітей. Ним 
розроблена схема етіопатогенетичних ланок розвитку зазначених нозологічних форм, упроваджено в 
практику нові методи та методики лікування різноманітної хірургічної патології щелепно-лицевої ділянки в 
дітей, у тому числі пухлин й пухлиноподібних утворів, уроджених вад розвитку обличчя.

Професор П.І.Ткаченко зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної хірургічної і дитячої стоматології, 
створив наукову школу в галузі хірургічної стоматології. Під його керівництвом захищено 14 кандидатсь
ких дисертацій, підготовлено 5 магістрів і 5 клінічних ординаторів, із яких 3 іноземці.

Підготовлені ним фахівці працюють у різних куточках України і світу, а переважна більшість його учнів 
стали викладачами вищих навчальних закладів України. Окрім професійних навичок, кожному з них Пав
ло Іванович віддав часточку своєї душі та наснаги.

Результати наукових досліджень проф. П.І.Ткаченка відображено в 321 науковій праці, 17 навчальних 
посібниках і монографіях, 16 методичних рекомендаціях, 14 деклараційних патентах, 22 раціоналізатор
ських пропозиціях, 11 інформаційних листах та 4 нововведеннях. Часточка його серця залишилась і в чи
сленних рецензіях на наукові роботи й автореферати кандидатських і докторських дисертацій.

Проф. П.І.Ткаченко виступив із доповідями на 98 наукових зібраннях різних рівнів, у тому числі міжна
родних. Неодноразово Павла Івановича запрошували до виступів на обласному телебаченні з приводу 
питань поліпшення надання медичної допомоги населенню Полтавщини.

Професор П.І.Ткаченко -  голова спеціалізованої вченої ради щодо захисту докторських і кандидатсь
ких дисертацій зі спеціальності “Стоматологія”, член апробаційної ради, член вченої ради академії і сто
матологічного факультету, неодноразово призначався головою ДЕК. Він входить до складу редакційної 
ради журналів «Український стоматологічний альманах», «Світ медицини та біології», «Вісник проблем 
біології і медицини», «Стоматологическая наука и практика».

Павло Іванович -  визнаний щелепно-лицевий хірург, має вищу лікарську категорію, очолює обласні 
диспансерні центри для дітей з вродженими вадами розвитку обличчя та захворюваннями слинних залоз, 
де проводить значну консультативну і лікувальну роботу з надання допомоги дітям із хірургічною патоло
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гією щелепно-лицевої ділянки.
За високий професіоналізм у 2005 році наказом МОЗ України проф. П.І.Ткаченка призначено головним 

позаштатним спеціалістом МОЗ із хірургічної стоматології в Полтавській області.
За значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, плідну наукову і лікувально- 

профілактичну роботу Павло Іванович багаторазово нагороджений Почесними Грамотами МОЗ України, 
а за сумлінну працю, підготовку і виховання медичних кадрів та активну громадську позицію неодноразо
во нагороджувався Почесними Грамотами Полтавської обласної ради і громадських організацій.

Талановитий Учитель, надзвичайно ініціативний учений, працездатність якого не має меж, вимогли
вий, але справедливий керівник, чуйна і добра людина, душа та серце якої завжди відкриті численним уч
ням і пацієнтам, професор П.І.Ткаченко користується заслуженою повагою й авторитетом серед студен
тів, професорсько-викладацького складу академії, лікарів практичної охорони здоров’я.

Колектив кафедри дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології щиро вітає 
ювіляра і бажає міцного здоров’я, щастя, творчої наснаги, невтомної праці та нових творчих звершень.

Учитель! Труд твой кропотливый 
С каким трудом ещё сравнишь?
Ты, словно сеятель над нивой,
Бесценный урожай растишь!
Ты, будто первооткрыватель,
Ведёшь по жизни молодёжь,
Ты в тоннах знаний, как старатель,
Крупицу золота найдёшь!
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