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М

узей стоматології та бібліотека у Львівському
медичному інституті були створені ще до початку
Другої світової війни професором Антонієм
Цєшинським. На жаль, у роки воєнного лихоліття прак
тично всі експонати і книги були втрачені.
У 2008 р. після тривалої копіткої роботи до 50річчя
стоматологічного факультету наказом ректора ЛНМУ ім.
Данила Галицького, акад. Б. С. Зіменковського при ка
федрі терапевтичної стоматології (завідувач — проф.
В. М. Зубачик) було відкрито Музей стоматології.
Метою діяльності цього підрозділу навчального закла
ду є просвітницька робота, презентація історії становлення
Львівської стоматологічної школи та розвитку стомато
логічної науки в Україні і світі.

У музеї стоматології облад
нано стенди, які представляють
історію стоматологічної спеці
альності та Львівської стомато
логічної школи, містять мате
ріали про лікарів, професорів,
викладачів, які ще з XVIII ст.
брали безпосередню участь у
розбудові галузі. Крім того, у му
зеї зберігається інструментарій
та прилади кінця XVIII — почат
ГРИНОВЕЦЬ
ку ХІХ ст. Виставка інстру
Володимир
ментів поділена відповідно до
Степанович
розділів: терапевтична, ортопе
Завідувач музею
дична тощо. Також є механічні і
механічноелектричні бормашини та стоматологічні
крісла кінця ХІХ ст. Окремо представлені зразки
освітніх документів зі спеціальності першої та другої
половини ХХ ст. і взірці стоматологічного мистецтва —

Заслужений лікар України проф. В. М. Зубачек та завідувач музею
стоматології доц. В. С. Гриновець під час огляду експозиції
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Набір наконечників,
кін. ХІХ — поч. ХХ ст.

повні та неповні знімні протези кінця
ХІХ — початку ХХ ст.
Відвідувачі музею можуть оглянути
портрети видатних професорів Львівського
медінституту, збірку книг та підручників,
присвячених різним етапам розвитку
європейської та львівської стоматології.
В центрі експозиції — ікона святої Аполо
нії, заступниці стоматологів.
У музеї постійно опрацьовуються та
систематизуються архівні матеріали й
інструментарій. Проводяться просвітниць
ка робота з українськими та зарубіжними
студентами університету й інших навчаль
них закладів медичного профілю, виклада
чами, лікарями.

Стоматологічний інструмент початку та середини ХХ ст.

Стенд «Стоматологічна освіта у Львові в XVIII–XIX ст.»

Галерея портретів відомих професорів
стоматології Галичини та обладнання для
стоматологічної допомоги в польових умовах
(середина ХХ ст.)

Приміщення музею стоматології
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