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Народилася 9 березня 1936 р. в с. Ушомир Коростенського 
району Житомирської області. У 1953 р. з відзнакою закін-
чила Київську фельдшерсько-акушерську школу (медичне учи-
лище № 1), а в 1958 р. — Київський медичний інститут, також 
з відзнакою.

З 1958 по 1965 р. працювала дитячим лікарем-стомато-
логом, а з 1962 р. — лікарем-ортодонтом Дарницької лікарні 
№ 2 м. Києва. Протягом 1965–1968 рр. навчалася в аспірантурі 
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 
на кафедрі ортопедичної стоматології. В 1969 р. захи-
стила кандидатську дисертацію на тему «Влияние сагит-
тальных аномалий прикуса на функцию жевания и речи». 
У 1968–1970 рр. працювала лікарем-ортодонтом дитячого 
відділення стоматологічної поліклініки Київського медич-
ного інституту, в 1970–1982 р. — асистентом кафедри орто-
педичної стоматології цього вишу. Впродовж 1982–2005 рр. 
була асистентом, доцентом кафедри ортодонтії та пропеде-
втики ортопедичної стоматології Національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця.

У 1991 р. захистила докторську дисертацію на тему 
«Подготовка полости рта и ортопедическое лечение 
при зубочелюстных деформациях». З 2006 р. — професор, 
а з 2008 дотепер — завідувач кафедри ортопедичної стомато-
логії та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет».

Є автором і співавтором підручника «Ортопедична стомато-
логія» (1986), 4 навчальних посібників: «Медицина дитинства» 
за редакцією проф. П. С. Мощича, «Основи телерентгеногра-
фії» (2006, 2007), «Синдроми в ортодонтії» (2008, 2009) україн-
ською та російською мовами, «Латеральна телерентгенографія» 
(2013); 2 медичних енциклопедій та 4 методичних розробок. 
Впровадила у стоматологічну практику приблизно 30 раціоналі-
заторських пропозицій.

Опублікувала 300 наукових праць, отримала 98 автор-
ських свідоцтв і патентів на винахід, брала активну участь 
у проведенні ВДНГ СРСР та  України, за що відзначена дипло-
мами І та ІІ ступенів, а також золотою (1990 р.) та бронзовою 
(1987) медалями. Наукові розробки Світлани Іванівни широко 
впроваджені в практику охорони здоров’я  України і присвя-
чені способам профілактики та лікування пацієнтів із зубо-ще-
лепно-лицевими аномаліями та деформаціями, а також 
створенню раціональних конструкцій ортодонтичних апаратів 
та зубних протезів. Останніми роками велику увагу приділяла 
лікуванню дітей із синдромальною (спадковою) патологією та 
створенню відповідного спеціалізованого Центру синдромаль-
ної патології.

Особливе значення має розроблений С. І. Дорошенко та 
спів авторами (Ю. М. Тараном і М. Ф. Противенем) 

електрохірургічний безконтактний пристрій «Електрофуль гу-
ратор», основою якого є струми Д’арсонваля для деструкції 
( обвуглювання) м’яких тканин (авторське свідоцтво 
№ 1648410 від 7 грудня 1988 р., видане Державним комітетом 
з винаходів та відкриттів при Держкомітеті СРСР з науки і техніки). 
В 2005 р. авторське свідоцтво на пристрій було переоформлено 
Державним департаментом інтелектуальної власності  України та 
видано патент на винахід (№ 73454 від 15 липня 2005 р.). 
У 2010 р. разом зі спів авторами (В. С. Москаленко, М. В. Дідула, 
Є. А. Кульгінський, К. В. Дорошенко) електрохірургічний пристрій 
було вдосконалено (патент на корисну модель «Електро фуль-
гуратор» № 51989 від 10 серпня 2010 р.). Він містив блок жив-
лення, підвищуючий трансформатор, генератор імпульсів, 
регулятор вихідної напруги та активний електрод. Вирізняється 
тим, що додатково містить генератор тривалості імпульсів, у яко-
сті якого використано мікропроцесор, що регулює частоту і три-
валість імпульсів.

С. І. Дорошенко — провідний фахівець з ортодонтії, лікар-ор-
тодонт вищої категорії. З 1993 по 2005 р. виконувала обов’язки 
головного позаштатного спеціаліста з ортодонтії МОЗ  України. 
Є членом координаційної ради Асоціації ортодонтів  України, не-
одноразово обиралася членом спеціалізованої вченої ради сто-
матологічного факультету НМУ ім. О. О. Богомольця. Підготувала 
8 кандидатів медичних наук та 11 магістрів медицини.

За плідну наукову, методичну, лікувально-профілактичну 
та виховну роботу нагороджена медалями «Ветеран праці», 
«До 1500-річчя м. Києва», трьома почесними грамотами 
МОЗ  України, знаками «Отличник здравоохранения СССР», 
«Изобретатель СССР». Лауреат нагороди Ярослава Мудрого 
Академії наук вищої школи  України (2016).
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