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Напередодні ювілею

Олександр Васильович Савичук,
професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології
та профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені О.О. Богомольця

С

томатологічний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця протягом 100-річного існування
виплекав багато вчених-дослідників, організаторів і
лікарів-професіоналів.
Саме до цієї плеяди відноситься Олександр
Васильович Савичук, ювілей якого ми відзначаємо
влітку цього року. Ювіляр народився 26 червня 1961
року на Волині, де і пройшли його дитинство та
юнацькі роки. У 1979 році він успішно закінчує
середню освітню школу в м. Володимир-Волинському. Попереду була мрія – медицина й навчання у столичному ВНЗ. Але не завжди «синій птах» відразу
приносить удачу. Доля інколи робить круті віражі..., і
Олександр Васильович йде служити в лави Радянської Армії. Тяжкі армійські будні не затьмарили
шкільну мрію, а навпаки, ще більше переконали його
в необхідності присвятити своє життя медицині.
Вибір стоматологічного факультету був скоріше в
підсвідомості юнака, і це назавжди поєднало долю
майбутнього студента зі стінами славетного стоматологічного факультету Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця (КМІ).
Роки навчання промайнули швидко, і вже у 1987
році Олександр Васильович закінчує з відзнакою
стоматологічний факультет Київського медичного
інституту. І знову перехрестя, і знову доля ставить
складні запитання – куди йти далі? Який обрати
шлях? Шлях стоматолога-практика, який щодня
лікує людей і відчуває потребу у своїй роботі чи шлях
науковця, де кожного дня постають питання, на які
ще немає відповідей? Але саме такі люди, котрі обирають терени наукового пізнанння, і є рушійною
силою прогресу.
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Олександру Васильовичу, як відміннику навчання, пропонують продовжити свою трудову діяльність
на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ. Робота у
клінічній лабораторії стоматологічної поліклініки
КМІ дала новий поштовх в опануванні цілого пласта
знань терапевтичної стоматології – лабораторної
діагностики захворювань слизової оболонки порожнини рота (СОПР).
Подальші кроки в роботі визначили й подальшу
долю Олександра Васильовича. Наукова діяльність
таких видатних учених, фундаторів Київської школи
терапевтичної стоматології, як Микола Федорович
Данилевський і Лариса Олександрівна Хоменко,
окреслили його шлях, вирішили подальшу долю
дослідника-початківця – присвятити своє майбутнє
актуальним питанням стоматологічної науки.
У 1989 році на стоматологічному факультеті КМІ
ім. О.О. Богомольця створюється нова клінічна
кафедра дитячої терапевтичної стоматології з курсом
профілактики стоматологічних захворювань, куди
Олександра Васильовича запрошують працювати
викладачем-асистентом. З цього часу його доля
міцно пов’язана з кафедрою. Практичний досвід,
набутий за роки роботи у клінічній лабораторії стоматологічної поліклініки, нові задачі, які постали на
дитячій кафедрі та потребували рішень, дозволили
Олександру Васильовичу вже в 1993 році захистити
кандидатську дисертацію на тему «Клініка й особливості комплексного лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту в дітей».
Колеги гідно оцінили науковий внесок Олександра Васильовича й у 2003 році, у достатньо молодому
віці, рекомендували ювіляра керівництву Alma Mater
для отримання звання доцента.
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Потяг до нового, бажання вирішувати нові складні задачі спонукали Олександра Васильовича не
зупинятись на досягнутому і йти далі. Він продовжує
наукову роботу, розпочату під час виконання кандидатської дисертації, проводить цілий ряд ґрунтовних
досліджень з вивчення патогенезу ХРАС у дітей.
Робота потребувала багато часу й зусиль, але увінчалась успіхом – захистом докторської дисертації «Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики й
лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту в дітей (клініко-експериментальне дослідження)», дипломом доктора медичних наук і згодом
званням професора кафедри.
Наукові досягнення, організаційні здібності,
людські якості ювіляра були оцінені керівництвом
НМУ ім. О.О. Богомольця, й у 2008 році Олександр
Васильович Савичук був призначений на посаду
декана факультету по роботі з іноземними студентами. Під час роботи деканом Олександр Васильович
зміг підвищити авторитет ВНЗ не тільки на теренах
України, а й за кордоном. Кількість країн, громадяни
яких навчалися в НМУ, збільшилась під час каденції
Олександра Васильовича. Харизма людини, доброзичливе ставлення декана до співрозмовників, відмінні відгуки випускників нашого ВНЗ сприяли підтриманню хорошого іміджу не тільки рідної Alma
Mater, а і країни загалом. Іноземні студенти поважали свого декана через об’єктивне ставлення до них,
ставлення як до особистостей. Декан часто не тільки
вирішував проблеми, які зазвичай виникають підчас
навчання, а і приймав рішення стосовно налагодження побуту, поселення в гуртожитки тощо. Поважне
ставлення декана до етнічних і культурологічних
особливостей студентів-іноземців, спроможність
приймати іноді складні, але виважені рішення,
сприяли в деяких випадках і вирішенню міжнаціональних суперечок. Робота декана є гостро соціальним видом діяльності, тому інколи Олександр Васильович допомагав студентам у скрутних життєвих
обставинах, розуміючи особливі умови життя ще
достатньо молодих людей у чужій країні, на відстані

від батьків, і розуміючи, що деякі студенти роками не
мають можливості відвідати свою Батьківщину.
Через це студенти дарували Олександру Васильовичу свою повагу як до людини й авторитетне ставлення як до декана-керманича.
Потяг до клінічної діяльності спонукав Олександра Васильовича Савичука у 2016 році прийняти
участь у конкурсі на посаду завідувача кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань. Колектив кафедри підтримав Олександра Васильовича, і він одноголосно
був обраний завідувачем кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ ім. О.О. Богомольця. Ця дата
стала початком і відправним пунктом у новому
науковому й педагогічному злеті, що дозволило
кафедрі через деякий час зайняти одне із провідних
місць не тільки серед кафедр стоматологічного
факультету, а й численних кафедр університету.
Усі ці роки Олександр Васильович передавав свій
досвід, знання, уміння майбутнім лікарям і молодим
науковцям. Ось як каже про це його дисертантка, а
зараз колега й асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології НМУ Ольга Олександрівна Опанасенко: «Як керівник моєї дисертаційної роботи Олександр Васильович завжди був уважним до мене, як до
автора, до моєї наукової думки, але при цьому залишаючись виваженим у прийнятті рішень. Олександр
Васильович послідовно перевіряв план дисертаційної роботи, звертаючи мою увагу на важливість
ретельного та своєчасного виконання всіх її етапів.
Це створювало позитивну атмосферу праці, яка так
потрібна науковцю-початківцю. Під час аналізу отриманих даних допомога Олександра Васильовича була
неоціненною. Він коректно виправляв помилки,
чітко й аргументовано вів дискусію, знаходячи ту
квінтесенцію, яка необхідна в досягненні наукового
результату. Таке ставлення до мене як до особистості
спонукало йти далі в досягненні мети.
Я завжди відчувала підтримку свого наукового
керівника в будь яких питаннях. Як важливо мати

Після підписання меморандуму про співпрацю
між НМУ і посольством Саудівської Аравії (2010).

Під час роботи зі студентами (2019).
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наставника, до якого можно
участі в роботі редколегій наукозвернутись по пораду не тільки в
вих міжнародних («Стоматолоробочих моментах, який ніколи
гия. Эстетика, инновация») та
не намагається на тебе тиснути у
вітчизняних фахових журналів
спірних питаннях, залишає за
(«Сучасна стоматологія», «Клітобою право вибору рішення,
нічна стоматологія»), у роботі
але завжди коректно намагаю2-х спеціалізованих учених рад
чись спрямувати твої думки й дії
(Полтава, Київ). Тільки за остану вірному напрямку. Його підній 2020 рік Олександр Васильотримка була й залишається до
вич прийняв активну участь в
теперішнього часу дуже важлиобговоренні 9-ти дисертаційних
вою для мене. Велика подяка
робіт під час роботи спеціалізоВам, Олександре Васильовичу,
ваних учених рад Української
за все, що Ви для мене зробили, і
медичної стоматологічної акадесподіваюся, що й Ви відчуваєте
мії та НМУ ім. О.О. Богомольця.
мою підтримку – підтримку ваНеобхідно сказати кілька
ших учнів, ваших колег-однотеплих слів про Олександра Вадумців, ваших друзів! Велике
сильовича як людину. Він не тільВам і щире ДЯКУЮ від співроки особистість, учений-дослідник,
бітників за чуйне ставлення, мир
організатор і лікар-професіонал,
і спокій у нашому жіночому
він також чуйна, добра й дуже
колективі та велике бажання Вручення диплома за організацію наукової
чесна людина. Олександр Васиконференції (Київ, 2018)
працювати на благо кафедри».
льович завжди стоїть на сторожі
Із завзятістю та ентузіазмом
інтересів кафедри і її співробітниОлександр Васильович відноків і через це користується заслуситься до видавничої діяльності.
женим авторитетом.
Великий досвід викладацької,
Олександр Васильович має
наукової та лікарської роботи
щасливу сім’ю – дружину і двох
Олександр Васильович вкладає
синів. Його дружина – Наталія
у друковане слово. Хороший підОлегівна Савичук, доктор медичручник, посібник, монографія
них наук, професор, проректор
несе в собі силу знань, яку автоНаціональної медичної академії
ри намагаються донести до ступіслядипломної освіти ім. П.Л. Шудентів, колег-науковців, лікарівпика. Старший син – лікар, пішов
практиків.
шляхами батьків – він кандидат
Протягом понад 30-річного
медичних наук, молодший син
періоду праці в Національному
обрав іншу стезю, де й успішно
медичному університеті Олекпрацює.
сандр Васильович Савичук має
І сьогодні, напередодні ювіза плечима великий обсяг робіт
лею, ми хочемо побажати нашоу вигляді 107 друкованих праць і
му завідувачу сил і натхнення в
численних доповідей на з’їздах і
такій нелегкій справі, як керівнаукових конференціях, у тому
ництво колективом науковців,
числі європейської фахової асо- 1-е вересня – родинне свято (2000)
поваги і дружнього ставлення на
ціації. Ювіляр є співавтором 6
всіх теренах нашого університепідручників, 7 посібників, 5-ти
ту. Успіхів Вам у науці, іскри
збірників. Як винахідник Олександр Васильович
натхнення у викладацькій діяльності, легкої руки
отримав 12 патентів (7 патентів на винахід і 5 на
лікаря і взагалі щасливої й довгої дороги в житті.
корисну модель). Практичний досвід лікаря-науковЩиро Вітаємо Вас з наступаючим ювілеєм!!! Ми Вас
ця знайшов вихід в інноваційній діяльності – 3
любимо, цінуємо, поважаємо!
нововведення і два інформаційних листа. Олександр
Васильович має також 13 запроваджень у навчальний процес НМУ ім. О.О. Богомольця.
Активна наукова, громадянська, соціальна позиКолектив кафедри
ція дозволяє нашому ювіляру реалізувати себе в царидитячої терапевтичної стоматології
ні наукового керівництва дисертантами (2 кандидаті профілактики стоматологічних захворювань
ські дисертації), численних офіційних опоненціях,
НМУ імені О.О. Богомольця.
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