
Про затвердження складу апеляційних комісій у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка 

 

1. Апеляційні комісії факультетського рівня Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Біологічний факультет 

Голова комісії: Хамар Ігор Степанович, декан біологічного факультету, кандидат 

біологічних наук, доцент. 

Заступник голови комісії: Гончаренко Віталій Іванович, заступник декана з 

навчально-методичної роботи, кандидат біологічних наук, доцент. 

Члени комісії: Назарук Катерина Миколаївна, доцент кафедри зоології, кандидат 

біологічних наук, доцент; 

Кобилецька Мирослава Степанівна, в.о. завідувача кафедри фізіології та екології 

рослин, кандидат біологічних наук, доцент; 

Мерлавський Володимир Михайлович, доцент кафедри фізіології людини і тварин, 

кандидат біологічних наук, доцент; 

Звір Галина Іванівна, доцент кафедри мікробіології, кандидат біологічних наук, доцент; 

Тарновська Антоніна Володимирівна, доцент кафедри біофізики та біоінформатики, 

кандидат біологічних наук, доцент; 

Гачкова Галина Ярославівна, доцент кафедри біохімії, кандидат біологічних наук, 

доцент; 

Цвілинюк Ольга Миколаївна, доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, 

доцент; 

Кульчицька Анжеліка Назарівна, студентка біологічного факультету. 

Секретар комісії: Голуб Наталія Ярославівна, доцент кафедри генетики та 

біотехнології, кандидат біологічних наук, доцент. 

Географічний факультет 

Голова комісії: Біланюк Володимир Іванович, декан географічного факультету, доцент 

кафедри геоекології і фізичної географії, кандидат географічних наук, доцент. 

Заступник голови комісії: Котик Любов Іванівна, заступник декана географічного 

факультету з навчально-методичної роботи, асистент кафедри економічної і соціальної 

географії; 

Члени комісії: Гудзеляк Ірина Ігорівна, в.о. завідувача кафедри економічної і 

соціальної географії, кандидат географічних наук,доцент; 

Лозинський Роман Мар`янович,  завідувач кафедри географії України, доктор 

географічних наук, професор; 

Штефанюк Валерія Олександрівна – в.о. голови студентської ради географічного 

факультету, здобувач 3 курсу ОС Бакалавр. 

 Секретар комісії: Литвин Зоряна Василівна, диспетчер деканату. 

Геологічний факультет 

Голова комісії: Павлунь Микола Миколайович, в.о. декана геологічного факультету, 

кандидат геологічних наук, професор. 

Заступник голови комісії: Ціхонь Сергій Іванович, заступник декана з навчальної 

роботи, кандидат геологічних наук, доцент. 

Члени комісії: Скакун Леонід Зіновійович, в.о. завідувача кафедри мінералогії, 

петрографії і геохімії, кандидат геологічних наук, доцент; 

Волошин Петро Костянтинович, в.о. завідувача кафедри екологічної та інженерної 

геології і гідрогеології, кандидат геологічних наук, доцент; 

Іваніна Антоніна Валентинівна, завідувач кафедри загальної та історичної геології і 

палеонтології,  кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент. 



Павленко Анастасія Володимирівна, студентка 2-го курсу ОС Бакалавр, голова 

студентського самоврядування. 

Секретар комісії: Луців Наталія Володимирівна, секретар деканату. 

Економічний факультет 

Голова комісії: Михайлишин Ростислав Васильович, в. о. декана економічного 

факультету, доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, кандидат 

економічних наук, доцент. 

Заступник голови: Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна, заступник декана 

економічного факультету, доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат економічних 

наук, доцент. 

Члени комісії: Буняк Василь Богданович, заступник декана економічного факультету, 

доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки; 

Голубник Ольга Романівна, заступник декана економічного факультету, доцент 

кафедри інформаційних систем у менеджменті, кандидат економічних наук, доцент; 

Урба Світлана Іванівна, завідувач кафедри економіки підприємства, кандидат 

економічних наук, доцент; 

Рудько Вадим Миколайович, в.о. голови студентської ради економічного факультету. 

Секретар комісії: Стефунька Галина Володимирівна, інженер ІІ категорії.Факультет 

електроніки та комп`ютерних технологій 

Факультет електроніки та комп`ютерних технологій 

Голова комісії: Фургала Юрій Михайлович, декан факультету електроніки та 

комп`ютерних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Заступник голови: Лучечко Андрій Петрович, заступник декана факультету 

електроніки та комп`ютерних технологій, доктор фізико-математичних наук, доцент. 

Члени комісії: Оленич Ігор Богданович, в.о. завідувача кафедри радіоелектронних і 

комп`ютерних систем, доктор фізико-математичних наук, доцент; 

Болеста Іван Михайлович, завідувач кафедри радіофізики та комп'ютерних 

технологій, доктор фізико-математичних наук, професор; 

Гризоглазов Назарій, студент 3 курсу факультету електроніки та комп`ютерних 

технологій, в.о. голови студентського самоврядування. 

Секретар комісії: Костюк Леся Антонівна, методист деканату. 

Факультет журналістики 

Голова комісії: Крупський Іван Васильович, декан факультету журналістики, доктор 

історичних наук, професор. 

Заступник голови: Яценко Андрій Миколайович, заступник декана з наукової і 

навчально-методичної роботи, кандидат філологічних наук, доцент. 

Члени комісії: Присяжний Михайло Павлович ‒ завідувач кафедри теорії і практики 

журналістики, кандидат філологічних наук, доцент. 

Лизанчук Василь Васильович ‒ професор кафедри радіомовлення і телебачення, 

доктор філологічних наук. 

Сиванич Софія Олександрівна. ‒ в.о. голови Профбюро факультету журналістики, 

студентка 3 курсу ОС Бакалавр. 

Секретар комісії: Війтович Тетяна Якимівна – асистент кафедри теорії і практики 

журналістики. 

Факультет іноземних мов 

Голова комісії: Бораковський Любомир Адамович, в. о. декана факультету іноземних 

мов, кандидат філологічних наук, доцент. 

Заступник голови комісії: Годісь Юлія Ярославівна, заступник декана з навчально-

методичної роботи, кандидат філологічних наук. 

Члени комісії: Семеряк Ірина Зіновіївна, доцент кафедри іноземних мов для 

природничих факультетів, кандидат педагогічних наук, доцент; 



Іващишин Ольга Михайлівна, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних 

факультетів, кандидат філологічних наук, доцент; 

Плитус Д. Т, голова  Профбюро студентів факультету іноземних мов, здобувачка 3 

курсу; 

Сайкевич Д. В, в. о. голови Студентської ради факультету іноземних мов, здобувачка 

3 курсу; 

Секретар комісії: Лисяк Л. П., секретар деканату факультету іноземних мов.  

Історичний факультет 

Голова  комісії: Сіромський Руслан Богданович - в.о.декана історичного факультету, 

доктор історичних наук, доцент; 

Заступник голови комісії: Гуменний Віктор Леонідович, заступник декана з 

навчально-методичної роботи, кандидат історичних наук; 

Члени комісії: Лапан Тетяна Дмитрівна, доцент кафедри соціології, кандидат 

історичних наук; 

Полещук Тамара Сергіївна, доцент кафедри Центральної та Східної Європи, кандидат 

історичних наук, доцент; 

Шкурлатович Марія Володимирівна, голова профбюро студентів історичного 

факультету, студентка 4 курсу ОС Бакалавр;  

Секретар комісії: - Білостоцький Степан Миронович, доцент кафедри давньої історії 

України та архівознавства, кандидат юридичних наук, доцент. 

Факультет культури і мистецтв 

Голова комісії: Гарбузюк Майя Володимирівна – в.о. декана факультету, доктор 

мистецтвознавства, професор. 

Заступник голови комісії: Циганик Мирослава Іванівна –  заступник декана з 

навчально-методичної  роботи, кандидат філологічних наук,  доцент; 

Члени комісії: Білоусова Роксана Зіновіївна – в. о. завідувача кафедри 

бібліотекознавства і бібліографії, кандидат філологічних наук, ст. викладач; 

Дубровний Тарас Миколайович – завідувач кафедри музикознавства, кандидат 

мистецтвознавства, доцент; 

Максимчук Максим Віталійович – професор кафедри менеджменту соціокультурної 

діяльності, доктор економічних наук, професор; 

Плахотнюк Олександр Анатолійович –  кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч 

естрадного мистецтва України, доцент; 

Салдан Світлана Олександрівна – в.о. завідувача кафедри музичного мистецтва, 

кандидат мистецтвознавства, доцент; 

Стариш Ірина – в.о. голови Студентського уряду факультету культури і мистецтв, 

студентка 4 курсу ОС Бакалавр. 

Секретар комісії:  Бондар Анастасія Андріївна - диспетчер деканату. 

Механіко-математичний факультет 

Голова комісії: Гуран Ігор Йосипович – декан механіко-математичного факультету, 

доцент кафедри алгебри, топології та основ математики; 

Заступник голови комісії: Слободян Микола Степанович – заступник декана з 

навчальної роботи, доцент кафедри механіки; 

Члени комісії: Заболоцький Микола Васильович – професор кафедри математичної 

економіки, економетрики, фінансової та страхової математики; 

Станкевич Володимир Зенонович – професор кафедри механіки, доктор фізико-

математичних наук; 

Ласюта Марія Олегівна – голова студентського уряду механіко-математичного 

факультету студентка 3 курсу ОС Бакалавр; 

Секретар комісії: Ярова Оксана Анатоліївна – доцент кафедри математичної 

статистики і диференціальних рівнянь, кандидат фізико-математичних наук. 

 



Факультет міжнародних відносин 

Голова комісії:  Мальський Маркіян Зіновійович – декан факультету міжнародних 

відносин, доктор економічних наук, професор. 

Заступник голови комісії: Бик Ігор Степанович – заступник декана факультету, 

завідувач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Члени комісії: Присяжнюк Юрій Іванович – завідувач кафедри міжнародних 

відносин і дипломатичної служби, доктор економічних наук, професор; 

Вовк Роман Володимирович – завідувач кафедри міжнародних комунікацій та 

цифрової дипломатії, кандидат фізико-математичних наук, доцент; 

Антонюк Наталя Володимирівна– завідувач кафедри європейських та регіональних 

студій, доктор економічних наук, професор; 

Репецький Василь Миколайович – завідувач кафедри міжнародного права, кандидат 

юридичних наук, професор; 

Грабинський Ігор Михайлович. – завідувач кафедри міжнародних економічних 

відносин, доктор економічних наук, професор; 

Біленко Юрій Іванович – в.о.завідувача кафедри міжнародного економічного аналізу і 

фінансів,  кандидат економічних наук, доцент; 

Микієвич Михайло Миколайович – заступник декана, завідувач кафедри 

європейського права, доктор юридичних наук, професор; 

Пархомчук Анатолій Володимирович  – голова студентської ради факультету, 1 курсу 

ОС Магістр. 

Секретар комісії: Крачковська-Гетьман О. Б -  старший лаборант кафедри іноземних 

мов факультету міжнародних відносин. 

Факультет педагогічної освіти 

Голова комісії: Герцюк Дмитро Дмитрович, в.о. декана факультету педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Заступник голови комісії: Ростикус Надія Петрівна -  заступник декана факультету 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Члени комісії: Крохмальна Галина Іванівна - доцент кафедри початкової та 

дошкільної освіти, кандидат філологічних наук, доцент; 

Породько Мар’яна Ігорівна, доцент кафедри спеціальної освіти, кандидат 

психологічних наук; 

Шевчук Каріна, голова Студентського уряду факультету педагогічної освіти, 

студентка 3 курсу ОС Бакалавр. 

Секретар комісії: Семеряк Наталя Володимирівна – методист деканату педагогічної 

освіти. 

Факультет прикладної математики та інформатики 

Голова комісії: Дияк Іван Іванович - в. о. декана факультету прикладної математики 

та інформатики, доктор  фізико-математичних наук, професор. 

Заступник голови комісії: Мельничин Андрій Володимирович, заступник декана, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії оптимальних процесів, доцент. 

Члени комісії: Горлач Віталій Михайлович – заступник декана, доцент кафедри 

інформаційних систем, кандидат  фізико-математичних наук, доцент; 

Cеліверстов Роман Григорович – заступник декана, доцент кафедри програмування, 

кандидат  фізико-математичних наук; 

Венгерський Петро Сергійович – в. о. завідувача кафедри кібербезпеки, доктор  

фізико-математичних наук; 

Притула Микола Миколайович – завідувач кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем, доктор  фізико-математичних наук, професор; 

Сеньо Петро Степанович – завідувач кафедри математичного моделювання соціально-

економічних процесів, доктор  фізико-математичних наук, професор; 



Хапко Роман Степанович – завідувач кафедри обчислювальної математики, доктор  

фізико-математичних наук, професор; 

Шахно Степан Михайлович – завідувач кафедри теорії оптимальних процесів, доктор  

фізико-математичних наук, професор; 

Ярошко Сергій Адамович – завідувач кафедри програмування, кандидат  фізико-

математичних наук, доцент. 

Щербатий Михайло Васильович – доцент кафедри прикладної математики, кандидат  

фізико-математичних наук, доцент; 

Пастушук Ольга Валеріївна – голова первинної профспілкової організації студентів 

факультету прикладної математики та інформатики, студентка групи ОС Бакалавр; 

Секретар комісії: Смичок Марія Богданівна – методист деканату факультету 

прикладної математики та інформатики. 

Факультет управління фінансами та бізнесу 

Голова комісії: Стасишин Андрій Васильович - декан факультету управління 

фінансами та бізнесу, кандидат економічних, доцент. 

Заступник голови: Ситник Наталя Степанівна – заступник декана факультету 

управління фінансами та бізнесу, завідувач кафедри фінансового менеджменту, доктор 

економічних наук, професор 

Члени комісії: Приймак Світлана Вікторівна, доцент кафедри обліку, аналізу і 

контролю, кандидат економічних наук, доцент; 

Пак Наталія Тадеушівна, доцент кафедри економіки та публічного управління, 

кандидат економічних наук, доцент; 

Полудворянин Марія Сергіївна, студентка 3 курсу факультету управління фінансами 

та бізнесу. 

Секретар комісії: Дубик Вікторія Яківна, доцент кафедри фінансового менеджменту, 

кандидат економічних наук, доцент. 

Фізичний факультет 

Голова комісії: Чорнодольський Ярослав Миколайович – в.о. декана фізичного 

факультету,кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Заступник голови комісії: Бовгира Олег Вікторович – заступник декана фізичного 

факультету, доцент кафедри фізики твердого тіла, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент; 

Мелех Богдан Ярославович – завідувач кафедри астрофізики, доктор фізико-

математичних наук, доцент; 

Штаблавий Ігор Іванович – доцент кафедри фізики металів, кандидат фізико-

математичних наук, доцент; 

Фтомин Назар Євгенович – доцент кафедри загальної фізики, кандидат фізико-

математичних наук, доцент; 

Кигим Владислав Андрійович – голова студентської ради фізичного факультету, член 

комісії; 

Секретар комісії: Кошмак Ігор Олександрович – заступник декана фізичного 

факультету,  доцент кафедри астрофізики, кандидат фізико-математичних наук . 

Філологічний факультет 

Голова комісії: Крохмальний Роман Олексійович - в. о. декана філологічного 

факультету, кандидат філологічних наук,  доцент.  

Заступник голови комісії: Асіїв Любослава Василівна - заступник декана з 

навчально-методичної  роботи, кандидат філологічних наук,  доцент.  

Члени комісії: Бацевич Флорій Сергійович, завідувач кафедри загального 

мовознавства, доктор філологічних наук, професор;  

Гнатюк Михайло Іванович, завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного 

літературознавства, доктор філологічних наук, професор;  



Максимів Ольга Йосифівна, в.о.завідувача кафедри сходознавства імені Ярослава 

Дашкевича, кандидат філологічних наук,доцент;  

Івашків Василь Михайлович, завідувач кафедри української фольклористики 

ім.акад.Ф.Колесси, доктор філологічних наук, професор;  

Кочан Ірина Миколаївна, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства, 

доктор філологічних наук, професор;   

Кравчук Алла Миколаївна, завідувач кафедри польської філології, доктор 

філологічних наук, професор;  

Купчинська Зоряна Олегівна, завідувач кафедри української мови імені Івана 

Ковалика, доктор філологічних наук, доцент;  

Микитюк  Володимир Ількович, завідувач кафедри української літератури імені 

Михайла Возняка. доктор педагогічних наук, доцент;  

Сорока Ольга Богданівна, завідувач кафедри слов’янської філології імені Іларіона 

Свєнціцького, кандидат  філологічних наук;  

Притула Марія Михайлівна - в.о.голови Студентської ради філологічного факультету, 

студентка 3 курсу ОС Бакалавр.  

Полицька Ольга Миколаївна - голова Профбюро студентів філологічного факультету, 

студентка 4 курсу.  

Секретар комісії: Дика Марта Андріївна - секретар деканату філологічного 

факультету. 

Філософський факультет 

Голова комісії: Рижак. Людмила Віталіївна, в.о. декана філософського факультету, 

кандидат філософських наук, доцент.; 

Заступник голови: Жигайло Наталія Ігорівна, заступник декана з наукової роботи, 

доктор психологічних наук, професор; 

Члени комісії:  

Власевич Тетяна Вікторівна, заступник декана з навчально-методичної та виховної 

роботи, кандидат філософських наук; 

Гапон Надія Павлівна, професор кафедри психології, доктор психологічних наук, 

професор; 

Була Світлана Петрівна,  доцент кафедри політології, кандидат історичних наук, 

доцент; 

Джунь Валерій Володимирович – доцент кафедри філософії, кандидат філософських 

наук, доцент; 

Кісіль Вадим Вадимович – в.о. голови профспілкового бюро студентів філософського 

факультету, студент 3 курсу ОС Бакалавр; 

Балда Тарас-Остап Тарасович – в.о. голови студентської ради філософського 

факультету, студент 2 курсу ОС Бакалавр; 

Секретар комісії: Мандзяк Я.М. - секретар деканату філософського факультету. 

Хімічний факультет 

Голова комісії: Дмитрів Григорій Степанович – декан хімічного факультету, 

кандидат хімічних наук, доцент. 

Заступник голови комісії: Зелінська Оксана Ярославівна – заступник декана 

хімічного факультету, доцент кафедри неорганічної хімії, кандидат хімічних наук, доцент. 

Члени комісії: Дутка Володимир Степанович – професор кафедри фізичної та 

колоїдної хімії, доктор хімічних наук, професор; 

Мартяк Роман Львович – доцент кафедри органічної хімії, кандидат хімічних наук, 

доцент; 

Жак Ольга Володимирівна – доцент кафедри аналітичної хімії, кандидат хімічних 

наук, доцент; 

Король Назар Сергійович – голова профбюро студентів хімічного факультету, 

здобувач 3 курсу ОС Бакалавр; 



Гринечко Наталія Василівна – голова студентської ради хімічного факультету; 

Секретар комісії: Сорока Ірина Несторівна – диспетчер деканату. 

Юридичний факультет 

Голова комісії:  Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, професор 

кафедри кримінального права та кримінології, декан юридичного факультету. 

Заступник голови комісії: Мочульська Марта Євгенівна заступниця декана 

юридичного факультету, доцент кафедри конституційного права, кандидат юридичних наук; 

Нор Василь Тимофійович, завідувач кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, доктор юридичних наук, академік Академії правових наук України, 

Заслужений професор Львівського національного університету ім. І. Франка; 

Косович Віталій Мирославович -  завідувач кафедри теорії та філософії права, доктор 

юридичних наук, професор; 

Бойко Ігор Йосипович - завідувач кафедри історії держави, права та політико-

правових учень, доктор юридичних наук, професор; 

Коссак Володимир Михайлович - завідувач кафедри цивільного права та процесу, 

доктор юридичних наук, професор, Заслужений1 професор Львівського університету; 

Пилипенко Пилип Данилович - завідувач кафедри соціального права, доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений професор Львівського університету; 

Кобилецький Микола Мар’янович - завідувач кафедри адміністративного та 

фінансового права, доктор юридичних наук, професор; 

Гураль Павло Федорович - завідувач кафедри конституційного права, доктор 

юридичних наук, професор; 

Яворська Олександра Степанівна, завідувач кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права, доктор юридичних наук, професор; 

Маркін Віктор Ігорович - завідувач кафедри кримінального права та кримінології 

кандидат юридичних наук; 

Бельська Соломія Іванівна, член студентської ради юридичного факультету, студент 2 

курсу ОС Магістр; 

Секретар комісії: Пошивак Вікторія, методист деканату. 
 

2. Апеляційна комісія загальноуніверситетського рівня Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Голова комісії: Гукалюк Андрій Федорович, перший проректор; 

Заступник голови комісії: Іваночко Ірина Богданівна, керівник Центру забезпечення якості 

освіти. 

Члени комісії: Ситник Наталія Степанівна, завідувач кафедри державних та місцевих 

фінансів факультету управління фінансами та бізнесу; 

Бугрій Олег Миколайович, професор кафедри математичної статистики та диференціальних 

рівнянь механіко-математичного факультету; 

Спересенко Микола Володимирович, голова профкому студентів. 

 


