
ДСНС України
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

(ЛДУБЖД)

Н А К А З
Львів

(з ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

Про затвердження складу журі, 
мандатної та апеляційної комісії 
II етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з «Управління проектами» 
у 2019/2020 навчальному році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 року 
№ 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 
навчальному році» Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
затверджено базовим навчальним закладом з проведення II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з «Управління проектами». Враховуючи вище зазначене,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад журі з проведення II етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з «Управління проектами»:
Голова журі:

ЗАЧКО Олег Богданович, професор кафедри права та менеджменту у сфері 
цивільного захисту;

Заступник голови журі:
МАРТИН Євген Володимирович, завідувач кафедри управління проектами, 
інформаційних технологій та телекомунікацій;

Члени журі:
БУШУЄВ Сергій Дмитрович, професор, президент української асоціації 
управління проектами «УКРНЕТ», завідувач кафедри управління проектами 
Київського національного університету будівництва і архітектури (за згодою);

БУШУЄВА Наталія Сергіївна, професор, директор академії управління 
проектами (за згодою);

ГОГУНСЬКИЙ Віктор Дмитрович, професор;, завідувач кафедри управління 
системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного 
університету (за згодою);
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ДАНЧЕНКО Олена Борисівна, професор, завідувач кафедри бізнес 
адміністрування та управління проектами Університету економіки та права 
«КРОК» (за згодою);

КОЖУШКО Леонід Федорович, професор, завідувач кафедри менеджменту 
Національного університету водного господарства та природокористування (за 
згодою);

КОЛЕСНІКОВА Катерина Вікторівна, професор, професор кафедри технологій 
управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за 
згодою);

КОНОНЕНКО Ігор Віталійович, професор, завідувач кафедри стратегічного 
управління Національного технічного університету «ХПІ» (за згодою);

МОРОЗОВ Володимир Вікторович, професор, завідувач кафедри технологій 
управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за 
згодою);

ПІТЕРСЬКА Варвара Михайлівна, доцент кафедри експлуатації портів і 
технології вантажних робіт Одеського національного морського університету 
(за згодою);

РАЧ Валентин Анатолійович, професор, директор навчально-наукового 
інституту інформаційних та комунікаційних технологій Університету 
економіки та права «КРОК» (за згодою);

ТИМОЧКО Василь Олегович, доцент, завідувач кафедри управління проектами 
та безпеки виробництва Львівського національного аграрного університету (за 
згодою);

ЧЕРНОВ Сергій Констянтинович, професор, завідувач кафедри управління 
проектами Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова (за згодою);

ЧУМАЧЕНКО Ігор Володимирович, професор, завідувач кафедри управління 
проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова (за згодою).

2. Затвердити склад мандатної комісії з проведення II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з «Управління проектами»:
Голова мандатної комісії:

ІВАНУ С А Андрій Іванович, доцент кафедри права та менеджменту у сфері 
цивільного захисту;
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Заступник голови мандатної комісії:
САМІЛО Андрій Вікторович, доцент кафедри права та менеджменту у сфері 
цивільного захисту;

Склад мандатної комісії:
МАРТИН Ольга Максимівна, доцент, доцент кафедри права та менеджменту у 
сфері цивільного захисту;

СТЕЦІВ Ігор Ігорович, доцент кафедри права та менеджменту у сфері 
цивільного захисту;

КУПЧАК Мар’яна Ярославівна, старший викладач кафедри права та 
менеджменту у сфері цивільного захисту;

ГОНТАР Зоряна Григорівна, старший викладач кафедри права та менеджменту 
у сфері цивільного захисту;

3. Затвердити склад апеляційної комісії з проведення II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з «Управління проектами»:
Голова апеляційної комісії:

ТРИГУБА Анатолій Миколайович, доцент, завідувач кафедри інформаційних 
систем та технологій Львівського національного аграрного університету (за 
згодою);

Заступник голови апеляційної комісії:
ПОВСТИН Оксана Вікторівна, доцент, завідувач кафедри права та 
менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності, м. Львів.

Склад апеляційної комісії:
ФЕЩУР Роман Васильович, доцент, завідувач кафедри технологій управління, 
Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою);

КОБИЛКІН Дмитро Сергійович, докторант кафедри права та менеджменту у 
сфері цивільного захисту;

ТЕСЛЕНКО Павло Олександрович, заступник директора Інституту 
комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету;

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор • Мирослав КОВАЛЬ




