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Народився Олексій Павленко 3 січня 1954 р. 
у м. Новоекономічне Донецької області. У 1976 р. 
закінчив із відзнакою стоматологічний факультет 
Донецького медичного інституту. Працював стома-
тологом-хірургом у Донецьку, клінічним ординато-
ром та асистентом кафедри ортопедичної стомато-
логії Львівського державного медичного інституту. 
У 1984–1998 рр. —  завідувач кафедри ортопедич-
ної стоматології Івано-Франківської державної ме-
дичної академії. З 1998 по 2002 рр. пройшов шлях 
від професора кафедри ортопедичної стоматології 
до завідувача кафедри стоматології. 

За активної участі О. В. Павленка було засновано 
Інститут стоматології Національної медичної ака-
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 
який він очолював у 2002–2016 рр. Він є також го-
ловою спеціалізованої вченої ради «Стоматологія» 
при НМАПО ім. П. Л. Шупика. Пройшов стажуван-
ня за кордоном —  Туреччині, Канаді, Швеції, Чехії, 
США, ОАЕ, Німеччині, Іспанії. Автор 6 монографій, 
289 статей, 12 авторських свідоцтв, 10 патентів, 12 
пропозицій.

Наукова стоматологічна школа О. В. Павлен-
ка здійснює  клініко-лабораторне обґрунтуван-
ня застосування сучасних медичних технологій 
в комплексному лікуванні та реабілітації осно-
вних стоматологічних захворювань. Науковцями 
суттєво вдосконалено технологію виготовлення 
зубних знімних пластинчатих протезів з акрило-

вих пластмас. У науковій школі пройшли підго-
товку 45 кандидатів та 12 докторів медичних наук 
(М. М. Рожко, З. Р. Ожоган, О. А. Удод, І. В. Чай-
ковська, Я. Е. Варес, О. М. Дорошенко, А. Ю. Ні-
конов, Р. Р. Ілик, Т. М Волосовець, П. В. Леоненко, 
О. О. Тимо фєєв, К. М. Лихота). Ефективність ор-
топедичного лікування відображено у дисертаці-
ях учнів наукової школи, які вирішують важливі 
наукові завдання: біологічну сумісність стомато-
логічних матеріалів для виготовлення різних ви-
дів зубних протезів, вплив знімних пластинчатих 
протезів різної конструкції на тканини протезно-
го ложа і поля.

Досліджено стан місцевого імунітету ротової по-
рожнини при лікуванні знімними та незнімними 
конструкціями зубних протезів. Науково обґрунто-
вано комплекс лікувально-профілактичних заходів 
для корекції патологічних змін тканин протезного 
ложа і поля в період адаптації до зубних протезів, 
виготовлених із різних конструкційних матеріалів. 
Наукові розробки захищені багатьма патентами на 
винаходи та корисні моделі.

Розроблені науковцями методи заміщення де-
фектів твердих тканин зубів та зубних рядів, а та-
кож лікування запальних уражень тканин паро-
донта є основою для внесення відповідних змін до 
існуючих протоколів лікування запальних захворю-
вань тканин пародонта. Значну частину наукових 
розробок здійснено у галузі дентальної імпланто-
логії та вив чення функціонального стану тканин 
протезного ложа. Видано наукові праці, у яких 
пропонуються способи обробки зубів перед про-
тезуванням, способи протезування зубною корон-
кою, дентальної імплантації, лікування хронічного 
одонтогенного остеомієліту щелепи, відновлення 
втраченої частини зуба.

За вагомий внесок у розвиток медичної науки 
О.В. Павленко нагороджений орденом «За заслуги» 
III ступеня, медаллю «За працю та звитягу в меди-
цині».


