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ППРРООФФЕЕССООРР  ІІГГООРР  ССЕЕРРГГІІЙЙООВВИИЧЧ  ММААЩЩЕЕННККОО  
((ддоо  8800--ррііччччяя  ввіідд  дднняя  ннаарроодджжеенннняя))  

12 червня 2019 року 
науково-педагогічна гро-
мадськість Дніпропет-
ровщини та України 
вітає з днем народження 
доктора медичних наук, 
професора, Заслуженого 
діяча науки і техніки 
України, мудрого органі-
затора й наставника, 
яскравого представника 
Дніпропетровської школи 
терапевтів-стоматологів 
Ігоря Сергійовича 
Мащенка. 

Народився Ігор Сер-
гійович у 1939 р. у м. Та-
раща Київської області, 
повною мірою пізнавши 
труднощі років війни та 
повоєнного періоду. 

У 1961 р. закінчив 
стоматологічний факуль-
тет Київського медично-
го інституту і продовжив 
навчання в аспірантурі 
на кафедрі терапевтичної стоматології цього ж 
інституту.  

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію 
“Про стимулюючу терапію в комплексному 
лікуванні пародонтозу” під керівництвом відо-
мого вченого, класика стоматологічної науки, 
професора І.Й. Новіка.  

З 1964 року працює асистентом кафедри 
терапевтичної стоматології Донецького, а потім 
Полтавського медичних інститутів.  

У 1976 році обраний на посаду завідувача 
новоствореної кафедри удосконалення лікарів у 
Кривому Розі, де став її головним організатором.  

У 1980 р. – захистив докторську дисертацію 
“Особливості патогенезу, клініки та лікування 
пародонтозу у хворих з аутоімунізацією 
організму”.  

1982 р. - завідуючий кафедрою госпітальної 
терапевтичної стоматології Дніпропетровського 
медичного інституту.  

У 1983 році обирається за конкурсом на 
посаду декана стоматологічного факультету 
Дніпропетровського ордена Трудового Черво-
ного Прапора медичного інституту, яку обіймає 

до 1986 року. Характерною 
особливістю цього періоду 
є значне підвищення вимог 
до якості як теоретичної, 
так і практичної підготовки 
майбутніх стоматологів. 
Під керівництвом профе-
сора І.С. Мащенка була 
розроблена і втілена сис-
тема рейтингової оцінки 
знань, бригадного підряду 
відповідальності в акаде-
мічних групах. Все це 
сприяло тому, що студенти 
стоматологічного факуль-
тету показували найкращі 
результати серед факуль-
тетів вузу.  

За ініціативою декана 
була уведена до строю об-
ласна стоматологічна полі-
клініка, яка й дотепер вико-
ристовується як клінічна 
база для навчання студентів-
стоматологів. Чималу част-
ку зусиль до її будівництва 

доклали студентські будівельні загони, які без-
посередньо підтримував декан. Для оснащення 
кафедр було придбано 56 стоматологічних уста-
новок “Хірадент”, що дозволило створити най-
більш потужну клінічну базу факультету.  

У 1986 році Ігор Сергійович призначений 
проректором з лікувальної роботи, а в 1992 р. – 
проректором з навчальної роботи.  

У 1994 по 1999 р. обіймав посаду проректора 
з виховної роботи ДДМА. 

У 1996 р. після об’єднання кафедри пропедев-
тики терапевтичної стоматології та госпітальної 
терапевтичної стоматології – завідувач кафедри 
терапевтичної стоматології Дніпропетровської 
державної медичної академії. На цій посаді 
працював до 2007 року. 

У 2007-2012 роках він працює професором 
кафедри терапевтичної стоматології. 

Враховуючи значний внесок кафедри хірур-
гічної стоматології Дніпропетровської медичної 
академії в українську стоматологічну науку, 
вона, згідно з наказом МОЗ України, в 2011 році 
була реорганізована і розширена та отримала 
назву «Кафедра хірургічної стоматології, 
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імплантології та пародонтології», де з 2012 року 
професором кафедри працював Ігор Сергійович, 
виконуючи великий обсяг наукової та консуль-
тативної роботи. 

Діапазон наукових інтересів І.С. Мащенка 
дуже широкий. Основний науковий напрямок 
його досліджень - імунологічні аспекти стомато-
логічних захворювань.  

Присвятивши перші кроки своєї наукової 
діяльності проблемам захворювань пародонта, 
Ігор Сергійович і в подальшому глибоко та ін-
тенсивно розробляє питання етіології, патоге-
незу, діагностики, клінічного перебігу та ліку-
вання основних стоматологічних захворювань. 
Проведені ним багатопланові наукові досліджен-
ня дозволили доповнити, а часом і пере-
осмислити цілу низку питань, пов’язаних із 
мікробіологічними, імунологічними, біохіміч-
ними та морфологічними аспектами запальних та 
дистрофічних захворювань пародонта. Це дозво-
лило визначити в стоматології новий поворотний 
етап у розумінні цих патологічних станів, 
зокрема від клінічної до клінічно-етіопатогене-
тичної суті. У результаті виконаних досліджень 
та отримання принципово нових даних про 
етіологію, патогенез і клініку запальних та 
дистрофічних захворювань пародонта він 
створив оригінальну їх класифікацію.  

Останнім часом професор І.С. Мащенко при-
діляє багато уваги проблемі ускладнень, що 
виникають при дентальній імплантації. Зай-
мається питаннями діагностики, профілактики й 
лікування дентальних мукозитів і периімплан-
титів. Під його керівництвом розробляються 
оригінальні методики відновлення тканин паро-
донта, які виникли внаслідок периімплантитів та 
інших захворювань, що призвели до виникнення 
дефектів кісткової тканини щелеп, встано-
влюються закономірності компенсаторно-при-
стосовних реакцій у післяопераційному періоді. 

Ігор Сергійович зробив суттєвий внесок у 
розробку нових методів лікування цілої низки 
стоматологічних захворювань. Були розроблені, 
доведені до промислового виробництва та вті-
лені в практику всіх лікувальних закладів 
України та близького зарубіжжя препарати, які 
було створено І.С. Мащенком: «Парагель» та «А-
Парагель», стандартна інтрадентальна шина для 
фіксації рухомих зубів. Особливу практичну зна-
чущість має розроблена та втілена у виробництво 
нова високоефективна лікувально-профілактична 
зубна паста, яка дозволяє запобігти виникненню 
карієсу зубів та захворювань пародонта. 

Наш ювіляр є автором наукового відкриття за 
№ 75 «Властивості бішофіту пригнічувати ріст і 

розмноження патогенних та умовно патогенних 
мікроорганізмів», за що також був нагороджений 
медаллю ім. акад. Капиці Російської академії 
природничих наук. Великий внесок професора 
І.С. Мащенка було оцінено Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я, де він був експертом 
ВООЗ. 

Багато сил та енергії Ігор Сергійович віддав 
підготовці наукових, педагогічних та лікарських 
кадрів. Педагогіка для нього – не професія, а 
покликання. Він щиро ділиться своїми знаннями 
і досвідом зі студентами, лікарями-інтернами, 
лікарями-практиками, клінічними ординаторами, 
аспірантами, колегами. Його лекції — це цікавий 
і динамічний діалог студента і викладача. Мето-
дика викладання професора, широка ерудиція 
захоплює студентів. Кожне його слово вагоме і 
цінне. Вчений – вихователь багатьох поколінь 
стоматологів. Його консультації викликають 
професійну зацікавленість у колег та студентів, 
допомагаючи формуванню клінічного мислення, 
виховують любов до спеціальності. Окрім того, 
професор Ігор Сергійович Мащенко має талант 
наукового керівника та природний дар згурто-
вувати людей навколо себе. Знань у нього 
вистачає і для студентів, і для аспірантів, і для 
докторантів. За всі роки своєї плідної праці він 
підготував 8 докторантів та 43 кандидатів медич-
них наук, на теперішній час є науковим керів-
ником 3 кандидатських дисертацій.  

За час багаторічної діяльності Ігорем Сергійо-
вичем створена міцна та прогресивна науково-
практична школа пародонтології, яка отримала 
визнання не тільки в межах нашої країни, але й 
на світовому рівні, а її засновник вважається 
одним з найбільш відомих вчених стоматологів. 
Учні та послідовники школи плідно працюють 
не тільки на теренах нашої країни (Львів, Харків, 
Донецьк, Сімферополь, Київ, Полтава та інші 
міста), але й за її межами. 

Про науковця найкраще говорять його праці. 
Професор І.С. Мащенко – автор понад 600 науко-
вих праць, у тому числі 5 монографій, 2 навчаль-
них посібників та 27 винаходів, автор наукового 
відкриття.  

Плідну наукову та педагогічну діяльність Ігор 
Сергійович поєднує з громадською роботою. 
Протягом багатьох років він був членом президії 
Асоціації стоматологів України, членом редак-
ційної ради журналів «Новини стоматології», 
«Медичні перспективи», членом обласної атеста-
ційної комісії. Його численні контакти на 
конгресах, конференціях, з’їздах сприяли розвит-
ку широких взаємних наукових зв’язків.  
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Ігор Сергійович має добрі руки і чуйне серце, 
тому, незважаючи на нестримний темп життя, 
постійну зайнятість, йому вдається всюди всти-
гати, для кожного знайти добре слово, дарувати 
людям радість, за що йому дякують тисячі 
вилікуваних ним пацієнтів.  

Багаторічна сумлінна професійна і громадська 
діяльність не залишилися не оціненими. Заслуги 
Ігоря Сергійовича Мащенка одержали широке 
визнання. Його нагороджено знаками «Відмін-
ник охорони здоров’я СРСР», «Відмінник вищої 
школи СРСР», грамотою Президента України, 
Почесною Грамотою Верховної Ради України, 
почесним знаком «Почесний автор» Укрдерж-
патенту України, йому присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України», він є 
дійсним членом Академії національного 
прогресу України. На III з’їзді Асоціації стомато-
логів України нагороджений грамотою прези-
дента Асоціації стоматологів України за багато-
річну працю та значний внесок у розвиток 
стоматологічної науки та практики в Україні. 

Окрім того, за людяність, чутливість до осіб, що 
постраждали від наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, нагороджений орденами «За 
гуманізм та милосердя» та «Честь та Пошана», 
Всеукраїнського об’єднання «Спілка ветеранів та 
інвалідів Чорнобиля». 

Все життя Ігоря Сергійовича є взірцем само-
відданого служіння стоматології. 

 
Дорогий Ігорю Сергійовичу! 

Прийміть щиросердні, сповнені людської 
шани і поваги привітання з нагоди Вашого 
ювілею! Ми пишаємося тим, що нам випала 
можливість працювати з Вами і досягати разом 
професійних висот. Ваш професіоналізм, 
багаторічна послідовна та наполеглива праця 
принесли радість і віру в себе багатьом людям. 
Бажаємо Вам нових здобутків, незгасної 

енергії та невтомності в повсякденній 
діяльності. Міцного здоров’я, щастя, добра, 
миру і благополуччя. Хай здійсняться всі задуми 
та сподівання! 

 
Керівництво Дніпропетровської медичної академії,  
колектив стоматологічного факультету,  
кафедра терапевтичної стоматології,  
кафедра хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології,  
Асоціація стоматологічної освіти України 

 
 




