
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗ 
 

№ 222 од         від 15.12.2020 року 

 

 

 

 

(з основної діяльності) 

 

 
 

 

Про призначення складу 

Екзаменаційних комісій 

на 2021 рік 

 

 

Відповідно до Положення про Екзаменаційну комісію з атестації 

здобувачів вищої освіти у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності, які здобувають ступені вищої освіти бакалавра та магістра у 

2021 році, 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 035 – 

Філологія (освітня програма “Переклад з англійської мови”, ступінь вищої 

освіти бакалавр) в складі: 

Заступник голови комісії – завідувач кафедри іноземних мов та 

перекладознавства, д.філол.н., професор Олег ТИЩЕНКО.  

Члени  комісії: 

— заступник начальника навчально-наукового інституту психології та 

соціального захисту, к.пед.н., доцент Любов ДІДУХ; 

— доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства, к.філол.н. 

Марія ІВАНЧЕНКО; 

— старший викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства 

Марія МАЛАНЮК. 

Секретар — викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства Наталія 

СВИДНИЦЬКА-ІЛЬКІВ. 
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2. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 035 – 

Філологія (освітня програма “Переклад (англійська мова)”, ступінь вищої освіти 

магістр) в складі: 

Заступник голови комісії – завідувач кафедри іноземних мов та 

перекладознавства, д.філол.н., професор Олег ТИЩЕНКО.  

Члени  комісії: 

— професор кафедри іноземних мов та перекладознавства, д.філол.н., 

професор Оксана БАБЕЛЮК; 

— доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства, к.філол.н.,  

доцент Олександра ПАЛЬЧЕВСЬКА; 

— доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства, к.філол.н. 

Марія ІВАНЧЕНКО. 

Секретар — викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства Наталія 

СВИДНИЦЬКА-ІЛЬКІВ. 

 

3. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 053 – 

Психологія (освітні програми: “Практична психологія” (ступінь вищої освіти 

бакалавр)  та “Практична психологія” (ступінь вищої освіти магістр)) в складі: 

Заступник голови комісії – начальник кафедри практичної психології та 

педагогіки, д.псих.н., доцент Роксолана СІРКО. 

Члени  комісії: 

— професор кафедри практичної психології та педагогіки, д.псих.н., 

професор Олена КРИВОПИШИНА; 

— професор кафедри практичної психології та педагогіки, д.пед.н., 

професор Андрій ЛИТВИН. 

Секретар — викладач кафедри практичної психології та педагогіки, к.псих.н. 

Ольга ЗАВЕРУХА. 

 

4. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 073 – 

Менеджмент (освітня програма “Менеджмент організацій та адміністрування”, 

ступінь вищої освіти бакалавр) в складі: 

Заступник голови комісії – завідувач кафедри права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту, д.пед.н., доцент Оксана ПОВСТИН. 

Члени комісії: 

— професор  кафедри права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту, д.тех.н., професор Олег ЗАЧКО; 

— доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

к.ю.н. Андрій САМІЛО; 

— доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

к.екон.н., доцент Ігор СТЕЦІВ. 

Секретар – доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

к.тех.н., доцент Андрій ІВАНУСА. 

 

5. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 073 – 

Менеджмент (освітня програма “Управління проектами”, ступінь вищої освіти 

магістр) в складі: 
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Заступник голови комісії – професор  кафедри права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту, д.тех.н., професор Олег ЗАЧКО. 

Члени комісії: 

— завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

д.пед.н., доцент ПОВСТИН Оксана Вікторівна; 

— доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

к.екон.н., доцент Лілія БАЛАШ; 

— доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

к.тех.н., доцент Андрій ІВАНУСА. 

Секретар – доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, 

к.ю.н. Андрій САМІЛО. 

 

6. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 101 – 

Екологія (освітні програми: “Екологія та охорона навколишнього середовища” 

(ступінь вищої освіти бакалавр) та “Екологічна безпека” (ступінь вищої освіти 

магістр)) в складі: 

Заступник голови комісії – начальник кафедри екологічної безпеки, д.тех.н., 

доцент Володимир БАЛАНЮК. 

Члени комісії: 

— доцент кафедри екологічної безпеки, к.с-г.н., доцент Наталія 

ГРИНЧИШИН; 

— доцент кафедри екологічної безпеки, к.тех.н., доцент Катерина 

СТЕПОВА. 

Секретар –викладач кафедри екологічної безпеки, к.с-г.н. Тарас ШУПЛАТ. 

 

7. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 122 – 

Комп’ютерні науки (освітні програми: “Комп’ютерні науки” (ступінь вищої 

освіти бакалавр) та “Комп’ютерні науки” (ступінь вищої освіти магістр)) в 

складі: 

Заступник голови комісії – начальник кафедри управління проектами, 

інформаційних технологій та телекомунікацій, к.тех.н., доцент 

Олександр ПРИДАТКО. 

Члени комісії: 

— доцент кафедри управління проектами, інформаційних технологій та 

телекомунікацій, к.тех.н., доцент Ігор МАЛЕЦЬ; 

— професор кафедри управління проектами, інформаційних технологій 

та телекомунікацій, д.тех.н., професор Євген МАРТИН; 

— доцент кафедри управління проектами, інформаційних технологій та 

телекомунікацій, к.тех.н., доцент Ольга СМОТР. 

Секретар – викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-

рятувальної техніки Олександр ХЛЕВНОЙ. 

 

8. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 125 – 

Кібербезпека (освітні програми: “Управління інформаційною безпекою” 

(ступінь вищої освіти бакалавр) та “Управління інформаційною безпекою” 

(ступінь вищої освіти магістр)) в складі: 
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Заступник голови комісії – начальник кафедри управління інформаційною 

безпекою, д.тех.н., доцент Ростислав ТКАЧУК. 

Члени комісії: 

— професор кафедри управління інформаційною безпекою, д.тех.н., 

професор Володимир САМОТИЙ; 

— доцент кафедри управління інформаційною безпекою, к.тех.н. Орест 

ПОЛОТАЙ. 

Секретар – доцент кафедри управління інформаційною безпекою, к.ф.-м.н., 

доцент Наталія КУХАРСЬКА. 

 

9. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 231 – 

Соціальна робота (освітні програми: “Соціальна робота” (ступінь вищої освіти 

бакалавр) та “Соціальна робота” (ступінь вищої освіти магістр)) в складі: 

Заступник голови комісії – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та 

соціальної роботи, д.н. з держ.упр., професор Ганна КОВАЛЬ. 

Члени  комісії: 

— доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, 

к.іст.н, доцент Емілія КОСТИШИН; 

— доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, 

к.філос.н., доцент Вікторія ЛОГВИНЕНКО. 

Секретар — викладач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи 

Оксана МІЩЕНКО. 

 

10. Утворити комісії для проведення  атестації за спеціальністю 261 – 

Пожежна безпека (освітня програма “Пожежна безпека”, ступінь вищої освіти 

бакалавр)  в складі: 

Комісія №1:  

Заступник голови комісії – заступник начальника кафедри пожежної тактики 

та аварійно-рятувальних робіт, к.тех.н., доцент Василь ЛУЩ. 

Члени: 

— заступник начальника кафедри спеціальної рятувальної підготовки та 

фізичного виховання Андрій ПЕТРЕНКО; 

— заступник начальника кафедри наглядово-профілактичної діяльності 

та пожежної автоматики, к.тех.н., доцент Ігор КРАВЕЦЬ; 

— старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та 

пожежно-рятувальної техніки, к.тех.н. Дмитро РУДЕНКО. 

Секретар – викладач кафедри пожежної тактики та аварійно – рятувальних 

робіт, к.тех.н. Володимир-Петро ПАРХОМЕНКО. 

Комісія №2: 

Заступник голови комісії – начальник кафедри наглядово – профілактичної 

діяльності та пожежної автоматики, к.тех.н., доцент Олег 

БАШИНСЬКИЙ. 

Члени комісії: 

— доцент кафедри наглядово – профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики, к.тех.н. Сергій ВОВК; 

— доцент кафедри пожежної тактики та аварійно – рятувальних робіт, 

к.тех.н. Дмитро ВОЙТОВИЧ; 
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— старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та 

пожежно-рятувальної техніки, к.тех.н. Володимир 

ТОВАРЯНСЬКИЙ. 

Секретар – старший викладач кафедри наглядово – профілактичної діяльності 

та пожежної автоматики, к.тех.н. Олег НАЗАРОВЕЦЬ. 

Комісія №3: 

Заступник голови комісії – старший викладач кафедри експлуатації 

транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки, к.тех.н. 

Андрій ГАВРИЛЮК. 

Члени комісії: 

— доцент кафедри наглядово – профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики, к.тех.н., доцент Надія ФЕРЕНЦ; 

— доцент кафедри пожежної тактики та аварійно – рятувальних робіт, 

к.тех.н., доцент Олександр ЛАЗАРЕНКО; 

— доцент кафедри наглядово – профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики, к.тех.н. Олег ШАПОВАЛОВ. 

Секретар – ад’юнкт денної форми навчання докторантури та ад’юнктури Іван 

АДОЛЬФ. 

 

11. Утворити комісію для атестації за спеціальністю 261 – Пожежна безпека 

(освітня програма “Пожежна безпека”, ступінь вищої освіти магістр) в складі: 

Заступник голови комісії – начальник навчально-наукового інституту 

пожежної та техногенної безпеки, к.тех.н., доцент Андрій ЛИН. 

Члени комісії: 

— заступник начальника кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт, к.тех.н., доцент Василь ЛУЩ; 

— начальник кафедри наглядово – профілактичної діяльності та 

пожежної автоматики, к.тех.н., доцент Олег БАШИНСЬКИЙ. 

— професор кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-

рятувальної техніки, к.тех.н., доцент Юрій ПАВЛЮК. 

Секретар – старший викладач наглядово – профілактичної діяльності та 

пожежної автоматики, к.тех.н. Дем’ян ХАРИШИН. 

 

12. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 263 –

Цивільна безпека (освітні програми: “Охорона праці” (ступінь вищої освіти 

бакалавр) та “Охорона праці” (ступінь вищої освіти магістр)) в складі: 

Заступник голови комісії – завідувач кафедри промислової безпеки та охорони 

праці, к.хім.н., доцент Олександр-Зеновій МІРУС. 

Члени комісії: 

— заступника начальника з навчально-наукової роботи навчально-

наукового інституту цивільного захисту к.ф.-м.н., доцент Ольга 

МЕНЬШИКОВА; 

— доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці, к.тех.н., 

доцент Оксана СТАНІСЛАВЧУК; 

— старший викладач кафедри промислової безпеки та охорони праці, 

к.тех.н. Володимир МАРИЧ. 
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Секретар – доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці, к.тех.н., 

доцент Орислава ГОРНОСТАЙ. 

 

13. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 263 – 

Цивільна безпека (освітні програми: “Цивільний захист” (ступінь вищої освіти 

бакалавр) та “Цивільний захист” (ступінь вищої освіти магістр) в складі: 

Заступник голови комісії – начальник кафедри цивільного захисту та 

комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, к.тех.н. 

Роман ЯКОВЧУК. 

Члени: 

— начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту 

д.тех.н., доцент Василь ПОПОВИЧ; 

— заступник начальника кафедри цивільного захисту та комп’ютерного 

моделювання екогеофізичних процесів, д.н. з держ.упр. Віктор 

КОВАЛЬЧУК; 

— доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 

екогеофізичних процесів, к.тех.н., доцент Ольга БАБАДЖАНОВА. 

Секретар – викладач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного 

моделювання екогеофізичних процесів, к.пед.н. Ярослав 

ІЛЬЧИШИН. 

 

14. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 263 – 

Цивільна безпека (освітня програма ”Інженерне забезпечення саперних, 

піротехнічних та вибухових робіт”, ступінь вищої освіти бакалавр) в складі: 

Заступник голови комісії – заступник начальника кафедри цивільного захисту 

та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, д.н. з 

держ.упр. Віктор КОВАЛЬЧУК. 

Члени: 

— начальник відділу з організації та забезпечення навчально-

методичної роботи Микола СИЧЕВСЬКИЙ; 

— доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання 

екогеофізичних процесів, к.тех.н., доцент Андрій ТАРНАВСЬКИЙ. 

Секретар – старший викладач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного 

моделювання екогеофізичних процесів, к.тех.н. Андрій ГАВРИСЬ. 

 

15. Утворити комісію для проведення атестації за спеціальністю 275 – 

Транспортні технології (освітні програми: “Транспортні технології” (на 

автомобільному транспорті) (ступінь вищої освіти бакалавр) та “Транспортні 

технології” (на автомобільному транспорті) (ступінь вищої освіти магістр)) в 

складі: 

Заступник голови комісії – заступник начальника кафедри експлуатації 

транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки, к.тех.н., 

доцент Андрій ДОМІНІК. 

Члени комісії: 

— заступника начальника з навчально-наукової роботи навчально-

наукового інституту пожежної та техногенної безпеки,  к.тех.н., 

доцент Іван ПАСНАК; 
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— завідувач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-

рятувальної техніки, д.тех.н., професор Петро ГАЩУК; 

— старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та 

пожежно – рятувальної техніки, к.тех.н. Артур РЕНКАС. 

Секретар – ад’юнкт денної форми навчання докторантури та ад’юнктури 

Микола ШВЕЦЬ. 

 

 

 

 

 

Ректор університету       Мирослав КОВАЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


