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та «Проблеми остеології», член редакційної ради журналів
«Вісник стоматології», «Стоматологический журнал»
(Білорусь),   журналу Асоціації стоматологів Грузії «GSA�
News», «Implantoprotetyka», «Dental Forum» (Польща) та
«Magazyn stomatologiczny» (Польща).

Вчений опікується організацією міжнародних Східно�
європейських конференцій із проблем стоматологічної
імплантації (відбуваються раз на два роки у Львові),
організував XIII Світовий конгрес Міжнародної академії
пародонтології «Пародонтологія. Імплантологія. Спільні
погляди. Нові можливості» (Львів, 2011 р.), міжнародні
конференції «Актуальні проблеми стоматологічної
імплантації», «Остеологія у Львові» тощо. Він взяв участь
у понад 160 наукових конференціях державного і міжна�
родного рівнів, опублікував більше 108 праць.

Мирон Угрин — член координаційної ради з питань
стоматології МОЗ України. Зараз долучається до створен�
ня нової нормативно�правової бази в стоматології, зокрема
розробляє критерії акредитації стоматологічних закладів, є
співавтором нових Державних санітарних правил «Гігієніч�
ні вимоги до умов розміщення та експлуатації дентальних
рентгенівських апаратів у стоматологічних закладах» та ін.

Науковець — віце�президент Асоціації стоматологів
України, президент Асоціації приватно практикуючих
лікарів�стоматологів України, засновник та перший прези�
дент Асоціації імплантологів України, член Європейської
асоціації остеоінтеграції, Американської академії остео�
інтеграції, Міжнародного конгресу оральної імплантології,
почесний член Асоціації імплантологів Польщі, посол
ІСОІ в Україні. Нині в Україні діє Благодійний фонд Ми�
рона Угрина з допомоги дітям з природженою відсутністю
зубів, онкологічним пацієнтам та пацієнтам похилого віку. 

У 2010 р. він став співорганізатором міжнародного
руху з проведення безкоштовної імплантації ветеранам під
час акції «Якість життя для наших батьків», яка відбулася
у різних містах України. В результаті було безкоштовно
встановлено понад 500 імплантатів літнім людям.

М. М. Угрин нагороджений найвищою відзнакою Між�
народного конгресу оральної імплантології (2005), Почес�
ною грамотою Кабінету Міністрів України (2008).

Доньки Мирона Мироновича — Юлія та Оксана —
обрали шлях батька: обоє працюють зубними гігієністами
(старша у Торонто (Канада), молодша — у Львові).
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протезування «ММ» (м. Львів). Заслужений лікар
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Народився 12 лютого 1956 р. у Львові в родині Мирона
Івановича та Ганни Федорівни. Під впливом своїх друзів�
лікарів Мирон Угрин зацікавився стоматологією і в 1978–
1979 рр. навчався на підготовчому відділенні ЛДМІ, а про�
тягом 1978–1984 рр. — на стоматологічному факультеті
цього навчального закладу. Отримав диплом із відзнакою.

З alma mater пов’язана професійна кар’єра Мирона
Мироновича. Інститут для нього — це не тільки фундамен�
тальні знання, завдяки яким він почувається впевнено у се�
редовищі своїх колег, а й філософія лікарських традицій.
Тут він розпочав трудовий шлях асистентом кафедри ка�
федри ортопедичної стоматології. З 2008 р. — доцент цієї
кафедри.

Протягом 1987–1992 рр. працював лікарем�стоматоло�
гом�ортопедом у стоматологічній поліклініці ортопедично�
го відділення інституту. У 1988 р. М. М. Угрин став співзас�
новником стоматологічного кооперативу «Інпренд», а в
1991 р. створив Центр стоматологічної імплантації та про�
тезування «ММ», який згодом став базою для навчання
студентів ЛДМУ імені Данила Галицького.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію «Експе�
риментальна та клінічна оцінка застосування дентальних
імплантатів власної конструкції». З 2008 р. він — ліцензо�
ваний викладач IFZI (Міжнародного центру удосконален�
ня зі стоматологічної імплантації; Нюрнберг, Німеччина).
Проводить курси з навчання прогресивному методу стома�
тологічної імплантації для лікарів�стоматологів.

М. М. Угрин був науковим редактором книг «Імпланто�
логія в Україні. Історія розвитку» (2007), посібників
С. Маєвського «Стоматологическая гнатофизиология
(Нормы окклюзии и функции стоматологической системы)»,
М. Лянга «Фантомный курс — симулятор дентальной имп�
лантации» (2008), І. Ружило�Калиновської, Т.�К. Ружило
«Трехмерная томография в стоматологической практике»
(2012) й ін. Є співавтором посібників «Порушення розвит�
ку та формування зубів» (2007), «Основи передпротезної
хірургічної підготовки порожнини рота» (2008).

Він — засновник та видавець першого вітчизняного
стоматологічного журналу «Новини стоматології», голов�
ний редактор українського видання міжнародних жур�
налів «Пародонтологія та відновна стоматологія» та «Ес�
тетична стоматологія». Бере участь у підготовці та виданні
спеціалізованих журналів: «Імплантологія Пародонто�
логія Остеологія», «Світ ортодонтії», «Профілактична
та дитяча стоматологія», «Боль. Суставы. Позвоночник»




