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Н А К А З
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Про призначення складу апеляційної 
комісії на час проведення атестації 
випускників зі спеціальності «Стоматологія» 
в 2021/2022 навчальному році

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України № 879 від 
24.06.2019 року «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 
«Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти», наказу МОЗ України №932 
від 14.05.2021 р. «Про затвердження Порядку утворення екзаменаційної комісії у закладах 
вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти в галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я», «Положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої 
освіти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 
22 «Охорона здоров’я», спеціальності 221 Стоматологія у Івано-Франківському національному 
медичному університеті, редакція 2022», наказу ІФНМУ № 1040-д від 30.08.2021 р. «Про 
організацію освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік», наказу ІФНМУ № 07-д від 
05.01.2022 року «Щодо організації освітнього процесу в весняному семестрі 2021-2022 н.р.», 
наказу ІФНМУ № 298-д від 29.03.2022 року «Про організацію та порядок проведення атестації 
випускників у 2021-2022 навчальному році», робочих навчальних планів підготовки магістрів, 
з метою якісної організації та проведення атестації випускників на стоматологічному 
факультеті та факультеті підготовки іноземних громадян у 2021/2022 навчальному році

Н А К А З У Ю :

1. Створити апеляційну комісію на час проведення атестації випускників зі 
спеціальності „Стоматологія” в 2021/2022 навчальному році у складі:

Ганна Ерстенюк, професор -  голова комісії;
Члени апеляційної комісії:

- Олександр Бугерчук -  декан стоматологічного факультету;
- Зоряна Попович -  доцент кафедри стоматології НН1ПО;
- Лідія Мізюк -  доцент кафедри ортопедичної стоматології;
- Зоряна Костишин -  доцент кафедри стоматології ННІПО;

Олександр Пермінов -  доцент кафедри хірургічної стоматології.
2. Завідуючій канцелярією та архівом М арії Крайник довести даний наказ до відома 

всіх вищезазначених осіб.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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