
 

 



Додаток 5 

Оновлений склад групи забезпечення спеціальності 221 Стоматологія 

за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 

освіти 

1. Возний О.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького державного медичного 

університету (гарант освітньо-наукової програми); 

2. Варжапетян С.Д. - д.мед.н., доцент кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології Запорізького державного медичного університету; 

3. Чертов С.О. – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології Запорізького державного медичного університету; 

4. Бурега Ю.О. – к.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології Запорізького державного медичного університету; 

5. Возна І.В. – к.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології Запорізького державного медичного університету 

(гарант освітньо-наукової програми); 

6. Кокарь О.О. – к.мед.н, доцент, доцент кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького державного медичного 

університету; 

7. Маслова І.М. – к.мед.н, асистент кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології Запорізького державного медичного університету; 

8. Міщенко О.М. – д.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології Запорізького державного медичного університету; 

9. Вородєєва Ю.І. – к.мед.н, асистент кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького державного медичного 

університету. 

10. Максимов Я.В. – к.мед.н, асистент кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького державного медичного 

університету; 

11. Мельник А.Л. – к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького державного медичного 

університету; 

12. Смірнова І.В. - к.мед.н., асистент кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького державного медичного 

університету; 

13. Ганчев К.С. - к.мед.н., асистент кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології Запорізького державного медичного університету; 

14. Лукаш А.Ю. - асистент кафедри терапевтичної, ортопедичної та 

дитячої стоматології Запорізького державного медичного університету;  

15. Варакута О.А. - асистент кафедри пропедевтичної та хірургічної 

стоматології Запорізького державного медичного університету; 

16. Сидоренко А.Ю. - асистент кафедри терапевтичної, ортопедичної та 

дитячої стоматології Запорізького державного медичного університету; 

17. Сидоренко О.О. - асистент кафедри терапевтичної, ортопедичної та 

дитячої стоматології Запорізького державного медичного університету. 



 

 

 



Додаток 9 

Оновлений склад проектної групи спеціальності 221 Стоматологія за 

третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти 

 

1. Возний О.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної, 1. 

Возний О.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького державного медичного 

університету (гарант освітньо-наукової програми); 

2. Чертов С.О. – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології Запорізького державного медичного університету; 

3. Міщенко О.М. – д.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології Запорізького державного медичного університету; 

4. Кокарь О.О. – к.мед.н., доцент, доцент кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького державного медичного 

університету; 

Стейкхолдери: 

5. Шишкін М.А. – к.мед.н., доцент, декан ІІІ медичного факультету 

Запорізького державного медичного університету; 

6. Гавриленко М.А. – к.мед.н., доцент, директорка КНП 

«Стоматологічна поліклініка №1»; 

7. Бригадир О.С. – директорка КНП «Стоматологічна поліклініка №2»; 

8. Сальников В.І. – аспірант спеціальності 221 Стоматологія. 

 

 


