
Додаток 2 

до cпільного  наказу департаменту освіти і  науки   

від  ________2019   №___________ 

та  Львівського  національного  університету  імені  

Івана  Франка  

 від_________ 2019   №_________ 

 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з української мови та літератури 

1.  Асіїв Любослава 

Василівна 

- доцент кафедри української мови Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук, голова оргкомітету 

2.  Должикова Тетяна 

Іванівна 

- доцент кафедри гуманітарної освіти Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти», кандидат філологічних наук, заступник 

голови оргкомітету 

3.  Третяк Наталія 

Вікторівна 

- лаборант кафедри гуманітарної освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», секретар оргкомітету 

4.  Босак Леся 

Михайлівна 

- провідний спеціаліст відділу дошкільної та 

загальної середньої освіти, соціального захисту, 

позашкільної та виховної роботи департаменту 

освіти і науки Львівської обласної державної 

адміністрації 

5.  Костів Ірина 

Володимирівна 

- вчитель української мови і літератури навчально-

виховного комплексу «Школа-гімназія І-ІІІ 

ступенів блаженного Климентія та Андрея 

Шептицьких» м.Львова 

6.  Кулій Ірина 

Василівна 

- вчитель української мови і літератури гімназії 

«Тривіта» Львівської міської ради 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади   

з української мови 

1.  Пилипчук 

Святослав 

Михайлович  

- доцент, декан філологічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, доктор філологічних наук, голова журі  

2.  Кочан Ірина 

Миколаївна 

- професор, завідувач кафедри українського 

прикладного мовознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

доктор філологічних наук, заступник голови журі 

3.  Довганик  Ірина  

Вікторівна 

- вчитель української мови і літератури Глинського 

навчально-виховного комплексу "загальноосвітній 

заклад І-ІІІ ст. - дошкільний заклад" Жовківської 

районної ради Львівської області, секретар журі 



4.  Будний Василь 

Володимирович 

- доцент кафедри теорії літератури та порівняльного 

літературознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

філологічних наук 

5.  Бурак Романія 

Романівна 

- асистент кафедри української мови імені професора 

Івана Ковалика Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

6.  Вовчак Ірина 

Михайлівна 

 вчитель української мови і літератури Львівської 

лінгвістичної гімназії 

7.  Гавран Ірина 

Любомирівна  

- вчитель української мови і літератури навчально-

виховного комплексу «Школа І ст. – гімназія імені 

 митрополита Андрея Шептицького м. Стрия» 

8.  Гаврон Романія 

Романівна 

- вчитель української мови і літератури 

Гусаківського навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" Шегинівської 

сільської ради Мостиського району Львівської 

області 

9.  Галаник Оксана 

Іванівна 

- вчитель української мови і літератури ліцею №8 

Львівської міської ради 

10.  Гибляк Надія 

Петрівна 

- вчитель української мови і літератури 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

смт.Добротвора Кам’янка-Бузького району 

11.  Гірняк Мар’яна 

Олегівна 

 доцент кафедри теорії літератури та порівняльного 

літературознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

філологічних наук 

12.  Грева Оксана 

Володимирівна 

 вчитель української мови і літератури Сокальської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Сокальської районної ради Львівської області 

13.  Данилів Наталія 

Юріївна 

- вчитель української мови і літератури середньої 

загальноосвітньої школи № 1 м.Львова 

14.  Демків Оксана 

Романівна 

- вчитель української мови і літератури опорного 

закладу «Жидачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2» 

15.  Жуковська Оксана 

Богданівна 

- вчитель української мови і літератури Городоцької 

загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів імені 

Героя України Івана Бльока Городоцької районної 

ради  

16.  Зозуля Лілія 

Іванівна 

- вчитель української мови і літератури опорного 

загальноосвітнього закладу «Перемишлянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Омеляна 

Ковча» Перемишлянської районної ради  

17.  Качмар Оксана 

Юріївна 

- вчитель української мови і літератури Глинського 

навчально-виховного комплексу "загальноосвітній 

заклад І-ІІІ ст. - дошкільний заклад" Жовківської 

районної ради  



18.  Крілевич Надія 

Ярославівна 

- вчитель української мови і літератури Львівської 

правничої гімназії 

19.  Крупач Микола 

Петрович 

 

- 

 

доцент кафедри української літератури Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

20.  Кузьма Ірина 

Теодорівна 

- доцент кафедри української мови Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

21.  Лучків Олександра 

Василівна 

- вчитель української мови і літератури ліцею №2 

Дрогобицької міської ради  

22.  Мазурик Данута 

Володимирівна 

- доцент кафедри українського прикладного 

мовознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

філологічних наук 

23.  Марків 

Володимира 

Миронівна 

- вчитель української мови Бібрського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

імені Уляни Кравченко Бібрської міської ради  

24.  Марунчак Оксана 

Михайлівна 

- вчитель української мови і літератури навчально-

виховного комплексу «Школа-гімназія І-ІІІ 

ступенів блаженного Климентія та Андрея 

Шептицьких» м.Львова 

25.  Матульська Галина 

Миколаївна 

- вчитель української мови і літератури навчально- 

виховного комплексу «Лисятицький 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Стрийського 

району 

26.  Мацяк Ореста 

Маркіянівна 

- доцент кафедри української літератури імені 

Михайла Возняка Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

філологічних наук 

27.  Мигаль Софія 

Георгіївна 

- вчитель української мови і літератури закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІст. Сокальського 

ліцею №3 Сокальської районної ради  

28.  Палій Тетяна 

Степанівна 

- вчитель української мови і літератури Львівської 

української приватної гімназії 

29.  Підлужна 

Валентина Ігорівна 

- вчитель української мови і літератури опорного 

загальноосвітнього закладу «Перемишлянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Омеляна 

Ковча» Перемишлянської районної ради  

30.  Роздольська Ірина 

Володимирівна 

- доцент кафедри української літератури імені 

академіка Михайла Возняка Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

31.  Рудкевич Руслана 

Олександрівна 

- вчитель української мови і літератури Куликівської 

загальньоосвітньої школи I-III ступенів 

Жовківської районної ради  



32.  Сокіл Богдан 

Миколайович  

- доцент кафедри українського прикладного 

мовознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

філологічних наук, 

33.  Терех Анжеліка 

Михайлівна   

- вчитель української мови і літератури 

Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

стпеів № 5 Червоноградської міської ради  

34.  Трошина Оксана 

Михайлівна 

- вчитель української мови і літератури закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва 

Сокальської районної ради  

35.  Федорів Уляна 

Миколаївна 

- доцент кафедри теорії літератури та порівняльного 

літературознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

філологічних наук 

36.  Ціхоцький Іван 

Любомирович  

- доцент кафедри української мови  Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

37.  Чопик Ростислав 

Богданович 

- доцент кафедри української літератури імені 

академіка Михайла Возняка Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

38.  Шишка Ірина 

Юліанівна 

- вчитель української мови і літератури 

ОЗ"Бродівська загальноосвітня школа I-III ступенів 

№3 Бродівської районної ради  

39.  Яремко Лілія 

Миколаївна 

- доцент кафедри української фольклористики імені 

академіка Філарета Колесси Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

 

 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади   

з англійської мови 

1.  Сулим Володимир 

Трохимович 

- декан факультету іноземних мов Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

голова оргкомітету 

2.  Левицька Христина  

Богданівна 

- методист кабінету євроінтеграційних аспектів 

освіти Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», заступник 

голови оргкомітету 

3.  Гаркушова 

Мар’яна 

Ярославівна 

- вчитель англійської мови ліцею № 52 ім. М. 

Лобачевського Львівської міської ради 

4.  Горбачова  

Світлана  

- вчитель англійської мови СШ № 34 ім. Маркіяна 

Шашкевича Львівської міської ради 



Ярославівна 

5.  Губаренко Наталія 

Олегівна 

- вчитель англійської мови СЗШ східних мов та 

бойових мистецтв «Будокан» 

6.  Денькович 

Світлана Олегівна 

- вчитель англійської мови ліцею № 18 Львівської 

міської ради 

7.  Матис Світлана 

Юріївна  

- директор ліцею № 52 імені М. Лобачевського 

Львівської міської ради, вчитель англійської мови 

8.  Михайлів Юлія  

Валеріївна 

- вчитель англійської мови Львівської 

спеціалізованої школи № 57 ім. Короля Данила 

Галицького 

9.  Петричка Ірина  

Юріївна 

- вчитель англійської мови Львівської 

спеціалізованої школи № 57 ім. Короля Данила 

Галицького 

10.  Сало Ольга 

Сергіївн 

- вчитель англійської мови ліцею № 46 Львівської 

міської ради 

11.  Семенюк Ірина 

Богданівна 

 

- вчитель англійської мови ліцею № 46 Львівської 

міської ради 

 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з англійської мови 

1.  Білинський 

Михайло 

Емільович 

- завідувач кафедри англійської філології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат філологічних наук, голова журі 

2.  Бернар Глорія 

Богданівна  

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук, заступник голови журі 

3.  Барановська Ольга 

Дмитрівна 

- асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

4.  Бойчук Юлія 

Василівна 

- асистент  кафедри англійської філології 

Львівського національного університету імені         

Івана Франка 

5.  Бондаренко Марія 

Олександрівна 

 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

6.  Бриська Орислава  

Ярославівна 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка,  кандидат філологічних наук, 

7.  Гавронська - 

Суслова Іванна 

Богданівна 

- асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

8.  Городиловська 

Марія 

Тарасівна 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 



Франка 

9.  Гураль Оксана  

Юріївна 

 доцент кафедри англійської філології Львівського  

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

10.  Демків Марта  

Олегівна 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

11.  Ділай Ірина 

Петрівна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

12.  Іллів Юлія 

Іванівна 

- 

 

асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

13.  Кінаш Леся 

Ярославівна 

- доцент  кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

14.  Ключник Яна  

Мар’янівна 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

15.  Ковалів Соломія  

Юріївна 

 асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

16.  Ковалюк Оксана 

Богданівна 

 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

17.  Ковальська 

Анастасія 

Юріївна 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

18.  Крупська Надія  

Григорівна 

- асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

19.  Курпіль Ольга 

Стефанівна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка,  

кандидат філологічних наук 

20.  Кутельмах 

Іванна  

Романівна 

- вчитель англійської мови навчально-виховного 

комплексу "Інженерно-економічна школа - 

Львівський економічний ліцей" 

21.  Ладницька Олеся 

Львівна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету  імені Івана Франка,  

кандидат філологічних наук 

22.  Лемещук Лариса  

Вікторівна 

- асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

23.  Лиса Галина - вчитель англійської мови ліцею «Оріяна» 



Леонідівна   Львівсько\ міської ради 

24.  Лобойко 

Мирослава 

Богданівна 

- 

 

вчитель англійської мови навчально-виховного 

комплексу НВК «Школа І ст. - гімназія ім. 

Митрополита А. Шептицького м. Стрия» 

25.  Лотоцька Кароліна 

Ярославівна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

26.  Лук’яненко 

Світлана Федорівна 

- 

 

асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

27.  Ляшенко Тетяна 

Олегівна 

- вчитель англійської мови Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

28.  Нера Наталія 

Ярославівна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

29.  Оленюк Олена 

Валеріївна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

30.  Опришко Руслана 

Ярославівна 

- вчитель англійської мови НВК «Школа І ст. - 

гімназія ім. Митрополита А. Шептицького м. 

Стрия» 

31.  Оршинська 

Тетяна  

Захарівна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

32.  Острокостова 

Марія 

Василівна 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

33.  Пайонкевич 

Христина 

Петрівна 

- 

 

асистент  кафедри англійської філології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

34.  Павлишенко 

Ольга  

Андріївна 

- 

 

асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  

кандидат філологічних наук 

35.  Потятиник 

Уляна  

Олексіївна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

36.  Пруська 

Галина 

Ярославівна 

- вчитель англійської мови Бориславська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені 

Стефана Коваліва Бориславської міської ради 

37.  Рущак Олена 

Віталіївна 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

38.  Рядська Розанна 

Іванівна 

- асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 



39.  Сабат Наталія  

Олексіївна 

 асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

40.  Савчук Анна 

Ярославівна 

- асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

41.  Самотея Антоніна 

Валеріївна 

- асистент  кафедри англійської філології 

Львівського національного університету імені         

Івана Франка 

42.  Соловей Олена 

Юріївна 

- асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

43.  Сподарик Оксана  

Володимирівна 

- асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

44.  Тарапацька 

Ліліана 

Михайлівна 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

45.  Татаровська 

Олеся  

Василівна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

46.  Тимчишин 

Марта  

Вікторівна 

 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

47.  Труш Марія  

Миронівна 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

48.  Федоренко 

Ольга Ігорівна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук, 

49.  Федоровська 

Христина Адамівна 

- вчитель англійської мови загальноосвітньої школи 

№ 24 ім. Марії Конопницькоїм м. Львова 

50.  Хоміченко Віра 

Вікторівна 

 асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

51.  Цимбрило Вікторія 

Ігорівна 

 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

52.  Цитула Наталія 

Ігорівна 

 

- асистент кафедри перекладознавства і 

контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

53.  Чемеринська Ірина  

Ярославівна 

- асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

54.  Черкас Наталія 

Володимирівна 

- доцент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 



кандидат філологічних наук 

55.  Шаповалова Ірина 

Валентинівна 

- асистент кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 

 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з німецької мови 

1.  Сулим Володимир 

Трохимович  

 

- декан  факультету іноземних мов, доцент кафедри 

німецької філології Львівського національного 

університету імені Івана Франка,  кандидат 

філологічних наук, голова оргкомітету 

2.  Савчук Ірина 

Григорівна  

- асистент кафедри гуманітарної освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», заступник голови оргкомітету 

3.  Дяків Оксана 

Мар’янівна 

- вчитель німецької  мови, заступник директора з 

іноземних мов ліцею № 2 Дрогобицької міської 

ради 

4.  Браткевич  Оксана 

Сергіївна 

- вчитель німецької мови, заступник директора з 

іноземних мов ліцею ім. В. Симоненка Львівської 

міської ради, секретар оргкомітету 

5.  Швайко Ірина 

Юріївна 

 

- методист кабінету євроінтеграційних аспектів освіти 

комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної педаогічної 

освіти» 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади   

з німецької  мови 

1. Максимчук Богдан 

Васильович  

- професор, завідувач кафедри німецької філології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат філологічних наук, голова журі 

2. Маркович Любов 

Михайлівна 

- завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Дрогобицької райдержадміністрації, заступник 

голови журі 

3. Андраш Іванна 

Ярославівна 

- вчитель німецької мови ліцею ім. В. Симоненка 

Львівської міської ради 

4. Безпалько Ірина 

Михайлівна 

- вчитель німецької мови Бродівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з 

вивченням англійської мови з 1 класу Бродівської 

районної ради 

5. Бєлозьорова  

Юлія Сергіївна 

- доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

6. Біда Оксана 

Євгенівна 

- вчитель німецької мови навчально- виховного 

комплексу "Соколівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад імені 



Володимира Кальби" Буської районної ради   

7. Бораковський  

Любомир Адамович 

 

- доцент кафедри міжкультурної комунікації 

і перекладу Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат філологічних наук 

8. Буйницька Тетяна 

Олексіївна 

- доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

9. Віталіш Любов 

Петрівна  

- доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

10. 

 

Горішна Ганна 

Степанівна 

- учитель німецької мови опорного закладу - 

Городоцький навчально-виховний комплекс №5 

"Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 

навчальний заклад" Городоцької районної ради 

11. Гуцуленко Зоряна 

Вікторівна 

- вчитель німецької мови ліцею №28 Львівської 

міської ради 

12. Денис Ольга 

Володимирівна 

- асистент кафедри міжкультурної комунікації 

і перекладу Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

13. Димчевська  

Наталія Василівна 

- асистент кафедри німецької філології Львівського  

національного університету імені Івана Франка 

14. Захаров Юрій 

Миколайович 

- доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

15. Качалуп Олена 

Володимирівна 

- вчитель німецької мови навчально-виховного 

комплексу "Загальній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад імені 

Дмитра Петрини с. Торгановичі" Старосамбірського 

району 

16. Кащук Галина 

Ярославівна 

- вчитель німецької мови Львівської академічної 

гімназії 

17. Климаш Ольга 

Алімівна 

- вчитель німецької мови, заступник директора з 

іноземних мов Львівської української приватної 

гімназії 

18. Комте Катрін - асистент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

19 Котовскі Галина 

Федорівна   

- доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

20. Крайник Ольга 

Вячеславівна 

- асистент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

21. Кривцун Мирослава 

Володимирівна 

- вчитель німецької мови середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №98 Львівської міської ради 

22. Мамон Ганна Яківна - вчитель німецької мови ліцею №8 Львівської 

міської ради 



23. МанькоУляна 

Ігорівна 

- вчитель німецької мови ліцею №2 Дрогобицької 

міської ради 

24. Микитчин Уляна 

Іванівна 

- вчитель німецької мови Гніздичівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Гніздичівської 

селищної ради 

25. Мідяна Тетяна 

Миколаївна 

- доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

26. Міщенко 

Олександра Ігорівна 

- вчитель німецької мови, директор Рава-Руської 

гімназії Жовківського району 

27. Муль Марія 

Остапівна 

- вчитель німецької мови Стрийської спеціалізованої 

школи №4 І-ІІІ ступенів 

 

28. Назаркевич 

Христина 

Ярославівна 

- доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

29. Паламар Наталія 

Ігорівна 

- доцент кафедри міжкультурної комунікації і 

перекладу Львівського національного університету 

імені  Івана Франка, кандидат філологічних наук 

30. Пелікан Мар’яна 

Романівна 

- асистент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

31. Пекарюк Марія 

Ігорівна 

- учитель німецької  мови навчально-виховного 

комплексу "Гірненський загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Стрийського району 

32. Пиц Тарас 

Богданович 

- доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

33. Припін Роман  

Михайлович 

- вчитель німецької мови Червоненької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Золочівської  

районної ради 

34 Теребушко Юрій 

Романович 

 

- доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

35. Турій Надія 

Йосипівна 

- вчитель німецької мови Львівської класичної 

гімназії 

36. Фещук Наталія 

Євгенівна 

- асистент кафедри німецької філології Львівського  

національного університету імені Івана Франка 

37. Шаряк Оксана 

Миколаївна 

- доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

38. Яремко Мар’яна 

Володимирівна 

- асистент кафедри німецької філології Львівського  

національного університету імені Івана Франка 

39. Ярка Марта 

Ярославівна 

- вчитель німецької мови Львівської лінгвістичної 

гімназії 

 



 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

 з французької  мови 

1.  Сулим Володимир 

Трохимович 

- декан факультету іноземних мов, доцент кафедри 

німецької філології Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

філологічних наук, голова оргкомітету 

2.  Палій Євген 

Володимирович 

- методист кабінету євроінтеграційних аспектів 

освіти Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», заступник 

голови оргкомітету 

3.  Швайко Ірина  

Юріївна 

- методист кабінету євроінтеграційних аспектів 

освіти Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» 

 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади   

з французької  мови 

1.  

 

Помірко Роман 

Семенович   

 

- професор, завідувач кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, доктор філологічних наук, голова журі 

2.  Андрійчук 

Мар’яна 

Володимирівна 

- вчитель французької мови Бібрського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

імені Уляни Кравченко Бібрської міської ради  

3.  Баландюк Зоряна 

Зорянівна 

- вчитель французької мови Сокальської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Сокальської районної ради  

4.  Василько Мар’яна 

Ярославівна 

- вчитель французької мови ліцею №15 Львівської 

міської ради 

5.  Вачинич Любов 

Ільківна 

- асистент кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені         

Івана Франка 

6.  Вигнанська Ірина 

Михайлівна 

- доцент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

7.  Гучок Лариса 

Олександрівна 

- вчитель французької мови ОЗНЗ "Красненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" смт. 

Красне Буської районної ради 

8.  Демчук Наталія 

Михайлівна 

 асистент кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат філологічних наук 

9.  Дмитрасевич 

Наталія Ігорівна 

- асистент кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені         

Івана Франка 



10.  Жила Ольга 

Володимирівна 

- методист іноземних мов міського методичного 

кабінету м. Нового Роздолу 

11.  Зелена Юлія 

Любомирівна 

- асистент кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

12.  Колобова Оксана 

Володимирівна 

- вчитель французької мови, ліцею № 37 Львівської 

міської ради, заступник директора 

13.  Кравець Світлана 

Казимирівна    

- вчитель французької мови НВК "Школа І ст. - 

гімназія ім. Митрополита А. Шептицького м. Стрия  

14.  Кудрик Алла 

Петрівна 

- вчитель французької мови Червоноградської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Червоноградської міської ради  

15.  Кузик Наталія 

Юріївна 

- асистент кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

16.  Левонова Світлана 

Романівна 

- вчитель французької мови Синьковицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Жовківського 

району 

17.  Лимич Степан 

Васильович 

- вчитель французької мови Переможненської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Городоцької районної ради  

18.  Лукасевич 

Христина Ігорівна 

- вчитель французької мови ліцею «Інтелект» 

Львівської міської ради 

19.  Миколаєвич-

Джуман Наталія 

Богданівна 

- асистент кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені          

Івана Франка 

20.  Писаревська  

Олена 

Володимирівна 

- асистент кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені         

Івана Франка 

21.  Піскозуб Зоряна 

Теодорівна 

- доцент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка,  

кандидат філологічних наук, 

22.  Римяк Ірина 

Євгенівна 

- асистент кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

23.  Самсін Оксана 

Володимирівна 

- вчитель французької мови Червоноградського 

навчально - виховного комплексу №13 

Червоноградської міської ради 

24.  Сов’як Богдана 

Максимівна 

- вчитель французької мови ліцею «Львівський» 

Львівської міської ради 

25.  Стельникович 

Ольга Йосипівна 

- вчитель французької мови середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 31 м. 

Львова  

26.  Стецько Ярина 

Тарасівна 

- доцент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені І. Франка, 

кандидат філологічних наук 

27.  Чапля  Ольга - доцент кафедри французької філології Львівського 



Степанівна національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

28.  Штикало Марія 

Василівна 

- вчитель французької мови закладу загальної 

середньої освіти І - ІІІ ступенів Сокальський ліцей 

№ 1 імені Олега Романіва Сокальської районної 

ради 

29.  Яворська Наталія 

Любомирівна 

- вчитель французької мови Великовільшаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської 

районнної ради 

30.  Ярошко Наталія 

Сергіївна 

- доцент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з іспанської мови 

1.  Сулим Володимир 

Трохимович 

- декан факультету іноземних мов, доцент кафедри 

німецької філології Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

філологічних наук, голова оргкомітету 

2.  Палій Євген 

Володимирович 

- методист кабінету євроінтеграційних аспектів 

освіти Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», заступник 

голови оргкомітету 

3.  Музичак Марія 

Михайлівна 

- вчитель іспанської мови навчально-виховного 

комплексу «Школа-садок «Софія» м. Львова, 

секретар оргкомітету 

4.  Швайко Ірина 

Юріївна 

- методист кабінету євроінтеграційних аспектів 

освіти Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

 з іспанської мови 

1.  Помірко Роман 

Семенович 

- професор, завідувач кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, доктор філологічних наук, голова журі 

2.  Давид Ірина 

Іванівна 

- вчитель іспанської мови ліцею «Сихівський» 

Львівської міської ради 

3.  Євдокімова Ірина 

Андріївна 

 асистент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

4.  Жох Ірина Петрівна - асистент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

5.  Кабов Аркадій 

Вікторович 

- доцент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 



6.  Коропецька Ірина 

Богданівна 

- вчитель іспанської мови навчально-виховного 

комплексу «Школа-садок «Софія» м. Львова 

7.  Кушнір Оксана 

Павлівна 

- асистент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

8.  Ленько Марина 

Олександрівна 

- асистент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

9.  Лесько Христина 

Степанівна 

- доцент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

10.  Лисюк Володимир 

Володимирович 

- асистент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

11.  Маєвська Ольга 

Тадеушівна 

- асистент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

12.  Осєчко Світлана 

Миколаївна 

- асистент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

13.  Савчин Світлана 

Станіславівна 

- вчитель іспанської мови ліцею № 18 Львівської 

міської ради 

14.  Сайфутдінова 

Олена Юріївна 

- доцент кафедри  французької  філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

15.  Слюсар Ірина 

Ігорівна 

- асистент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

16.  Сухорська Наталія 

Ігорівна 

- асистент кафедри французької філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

17.  Тріль Галина 

Богданівна 

- заступник директора з іноземних мов, вчитель 

іспанської мови навчально-виховного комплексу 

«Школа-садок «Софія» м. Львова 

18.  Хомицька Іванна 

Іванівна 

- асистент кафедри французької філології Львівського  

національного університету імені Івана Франка 

19.  Цимбалістий  

Ігор Юліанович 

- доцент кафедри французької філології Львівського  

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат філологічних наук 

20.  Яцишин Марія 

Петрівна 

- вчитель іспанської мови навчально-виховного 

комплексу «Школа-садок «Софія» м. Львова 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

математики 

1.  Гуран Ігор 

Йосипович 

- декан механіко-математичного факультету, доцент 

кафедри геометрії та топології Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук, голова 

оргкомітету 

2.  Слободян Микола 

Степанович 

- заступник декана з навчальної роботи механіко-

математичного факультету, доцент кафедри 

механіки Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних 



наук, заступник голови оргкомітету 

3.  Шаповаловський 

Олександр 

Володимирович 

- доцент кафедри природничо-математичної освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», кандидат фізико-математичних 

наук, заступник голови оргкомітету 

4.  Бєлінська Інна 

Вікторівна 

 старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» 

5.  Березовська Ольга 

Миколаївна 

- вчитель навчально-виховного комплексу «Буська 

загальноосвітня школа І ступеня – гімназія-інтернат  

імені Євгена Петрушевича при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка» 

Буської районної ради 

6.  Краснюк Надія 

Богданівна 

 вчитель математики Жовківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 Жовківської районної ради 

7.  Кровіцька Лариса 

Ярославівна 

- вчитель  математики Сокальської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Сокальської районної ради 

8.  Кузь Ігор 

Степанович 

- доцент кафедри механіки механіко-математичного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних 

наук 

9.  Кушнір Оксана 

Євгенівна 

- вчитель математики Гусаківського навчально - 

виховного комплексу "загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Шегинівської сільської ради Мостиського 

району  

10.  Марків Наталія  

Максимівна 

- вчитель математики опорного загальноосвітнього 

навчального закладу "Перемишлянська 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів імені Омеляна 

Ковча Перемишлянської районної ради 

11.  Осіпова Олена 

Іванівна 

- вчитель математики Червоноградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 

Червоноградської міської ради 

12.  Підбузька Віра 

Андріївна 

- вчитель математики Дрогобицького ліцею 

Дрогобицької міської ради 

13.  Савіцька Світлана 

Василівна   

- вчитель математики Глинського навчально-

виховного комплексу "загальноосвітній заклад І-ІІІ 

ст. - дошкільний заклад" Жовківської районної ради  

14.  Славич Леся 

Євстахіївна 

- вчитель математики Бориславської державної 

гімназії 

15.  Титар Наталія 

Богданівна 

- вчитель математики опорного закладу 

"Крукеницький заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів"  Мостиського району 



 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади   

з математики 

1.  Скасків Олег 

Богданович 

- професор кафедри теорії функції і теорії 

ймовірностей механіко-математичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, доктор фізико-математичних наук, голова 

журі 

2.  Куриляк Андрій 

Олегович 

- асистент кафедри математичного і функціонального 

аналізу механіко-математичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, заступник голови журі 

3.  Цвігун Віра 

Ярославівна 

- вчитель математики, заступник директора ліцею№15 

Львівської міської ради, секретар журі 

4.  Бабенко Володимир 

Володимирович 

- старший викладач кафедри вищої математики 

механіко-математичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

5.  Бендас Оксана 

Ярославівна 

- вчитель математики опорного закладу - Городоцький 

навчально-виховний комплекс №5 "Загальноосвітній 

навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" 

Городоцької районної ради  

6.  Бокало Богдан 

Михайлович 

- доцент кафедри геометрії і топології механіко-

математичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана  Франка, 

кандидат фізико-математичних наук 

7.  Вус Андрій 

Ярославович 

 доцент кафедри математичного моделювання 

механіко-математичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук 

8.  Галета Оксана 

Василівна 

- вчитель математики закладу загальної середньої 

освіти І - ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 імені 

Олега Романіва Сокальської районної ради  

9.  Головатий Юрій 

Данилович 

- доцент кафедри диференціальних рівнянь механіко-

математичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук 

10.  Дутко Лілія 

Василівна 

- методист методичного кабінету відділу освіти 

Яворівської райдержадміністрації 

11.  Забавський Богдан 

Володимирович 

- професор кафедри алгебри і логіки механіко-

математичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

доктор фізико-математичних наук 

12.  Іщук Юрій 

Володимирович 

- доцент кафедри алгебри і логіки механіко-

математичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 



кандидат фізико-математичних наук 

13.  Підкуйко Сергій 

Іванович 

- доцент кафедри  математичного моделювання 

механіко-математичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук, 

14.  Чижиков Ігор 

Альбертович 

 

- доцент кафедри теорії функції і теорії ймовірностей 

механіко-математичного факультету Львівського 

національного університет імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук 

15.  Юрчишин Андрій 

Степанович 

- завідувач лабораторії теоретичної механіки 

Львівського національного університету імені            

Івана Франка 

16.  Ярова Галина 

Євгенівна 

- вчитель математики ліцею №15 м. Львівської міської 

ради 

 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з біології 
1.  

 

Гончаренко Віталій 

Іванович 

- завідувач кафедри ботаніки, заступник декана з 

навчально-методичної роботи біологічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат біологічних наук, 

голова оргкомітету 

2.  Новикова Ніна 

Іванівна 

- кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри природничо-математичної освіти  

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», заступник голови оргкомітету 

3.  Бонк Віра 

Дмитрівна 

- вчитель біології, заступник директора Соколянського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад"  Мостиського району  

4.  Даць Олена 

Степанівна 

- вчитель біології Щирецької ЗОШ № 2 №І-ІІІ 

ступенів Щирецької селищної ради 

Пустомитівського району  

5.  Лазорко Марія 

Степанівна 

- викладач кафедри природничо-математичної освіти  

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

6.  Любинська Галина 

Василівна 

- вчитель біології Червоноградської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Червоноградської міської 

ради   

7.  Маслиган Ярослав 

Олексійович 

- вчитель біології середньої загальноосвітньої школи  

№42 м. Львова 

8.  Олійник Валентина 

Миколаївна 

- вчитель біології, методист Навчально-методичного 

центру освіти м. Львова 

9.  Помпа Оксана - вчитель біології Львівської лінгвістичної гімназії 



Григорівна 

10.  Стадницька Галина 

Теодорівна 

- вчитель біології керівник опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. Великомостівської ОТГ  

Сокальського району 

11.  Шушкевич Надія 

Дмитрівна 

- вчитель біології. методист методичного кабінету 

відділу освіти Бродівської райдержадміністрації 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з біології 

1.  Хамар Ігор 

Степанович 

- декан біологічного факультету, доцент кафедри 

зоології Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат біологічних наук, 

голова журі 

2.  Бабій Людмила 

Іванівна 

- вчитель біології Новояворівського навчально-

виховного комплексу Середня загальноосвітня школа 

ІІ ст. - ліцей» Яворівського району, заступник голови 

журі 

3.  Голубко Тетяна 

Володимирівна  

- вчитель біології закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів-ліцей с.Стрілки Старосамбірського 

району  

4.  Дика Ольга 

Олегівна 

- асистент кафедри ботаніки біологічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

5.  Друзь Світлана 

Зеновіївна   

- вчитель біології навчально-виховного комплексу 

"Буська загальноосвітня школа І ступеня - гімназія-

інтернат імені Євгена Петрушевича при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка" 

Буської районної ради 

6.  Кондратенко 

Олександра Львівна 

- вчитель біології Гусаківського навчально - виховного 

комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Шегинівської сільської ради Мостиського району  

7.  Король Тетяна 

Валеріївна 

- доцент кафедри фізіології людини і тварин 

біологічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

біологічних наук 

8.  Коссак Григорій 

Михайлович 

- доцент кафедри біології та хімії, заступник декана 

біолого-природничого факультету Дрогобицького 

педагогічного університету імені Івана Франка, 

кандидат педагогічних наук 

9.  Кравець Віта 

Андріївна 

- вчитель біології ліцею «Оріяна» Львівської міської 

ради 



10.  Краєвська Надія 

Дмитрівна 

- вчитель Пустомитівської загальноосвітньої школи    

№ 2 І-ІІІ ст. імені Василя Кучабського 

11.  Кріцак Надія 

Ярославівна 

- вчитель біології Варязької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Сокальської районної ради 

12.  Манько Володимир 

Васильови 

- професор, завідувач кафедри фізіології людини і 

тварин біологічного факулттету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

доктор біологічних наук 

13.  Мельник Леся 

Йосипівна 

- учитель біології Червоноградської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів №4 Червоноградської міської 

ради 

14.  Монастирська 

Світлана Семенівна 

- доцент, завідувач кафедри біології та хімії 

Дрогобицького педагогічного університету імені 

Івана Франка, кандидат біологічних наук, 

15.  Муращук Михайло 

Михайлович  

- заступник директора, вчитель біології. Львівського  

фізико- математичного ліцею-інтернату при 

Львівському національному університеті імені Івана 

Франка 

16.  Островська Галина 

Омелянівна 

- вчитель біології Пониквянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бродівської районної ради 

17.  Панич Галина 

Вікторівна 

- вчитель біології навчально-виховного комплексу 

«Миртюківський  спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний 

заклад» Стрийського району 

18.  Панченко Наталія 

Сергіївна 

- вчитель біології опорного закладу - Городоцький 

навчально-виховний комплекс №5 "Загальноосвітній 

навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" 

Городоцької районної ради  

19.  Пацалон Ольга 

Михайлівна 

- вчитель біології ліцею «Львівський» Львівської 

міської ради 

20.  Пісулінська Ірина 

Петрівна 

- вчитель біології ліцею №57 ім. Короля Данила 

Львівської міської ради 

21.  Перетятко Тарас 

Богданович 

- доцент кафедри мікробіології біологічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат біологічних наук 

22.  Решитило Остап 

Степанович 

- доцент кафедри зоології біологічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат біологічних наук 

23.  Рубель  Оксана 

Михайлівна 

- вчитель біології Дрогобицького ліцею Дрогобицької 

міської ради 

24.  Руда Олена 

Сергіївна 

- вчитель біології середньої загальноосвітньої школи 

№54 м. Львова 

25.  Сабадашка Марія 

Володимирівна 

- доцент кафедри біохімії біологічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка,  кандидат біологічних наук 



26.  Тереля Оксана 

Михайлівна 

- вчитель біології опорного закладу загальної 

середньої освіти «Дублянська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені Героя України Анатолія 

Жаловаги» Жовківської районної ради 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з хімії 

1.  Дмитрів Григорій 

Степанович 

- декан хімічного факультету доцент кафедри 

неорганічної хімії Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат хімічних 

наук, голова оргкомітету 

2.  Зелінська Оксана  

Ярославівна 

- доцент кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат хімічних наук, 

заступник голови оргкомітету 

3.  Лущик Галина 

Ярославівна 

- вчитель хімії середньої загальноосвітньої школи          

№ 96 МЖК-1 Львівської міської ради, голова 

методоб’єднання вчителів хімії Сихівського р-ну м. 

Львова, заступник голови оргкомітету 

4.  Бірулін Ірина 

Богданівна 

- вчитель хімії Золочівського економічного ліцею 

Золочівської районної ради 

5.  Верменічева  Надія 

Іванівна 

- вчитель хімії середньої загальноосвітньої школи  

№ 13 м. Львова  

6.  Габчак Марія 

Богданівна 

- вчитель хімії Долішненської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Стрийського 

району. 

7.  Гладишевський 

Роман Євгенович 

- проректор з наукової роботи Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

завідувач кафедри неорганічної хімії, член-

кореспондент НАН України, професор, доктор 

хімічних наук 

8.  Деленко Олег  

Леонович 

- вчитель хімії Комунального закладу Львівської 

обласної ради "Сокальська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. імені Т. 

Шевченка" 

9.  Дубенська Лілія 

Осипівна 

- завідувач кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, доцент, кандидат хімічних наук 

10.  Думас Мирослава 

Петрівна 

- вчитель Волицького навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад" Мостиського 

району, голова РМО учителів хімії. 

11.  Ковалишин  

Ярослав 

Степанович 

- доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат хімічних наук, 

12.  Кондратенко - вчитель хімії Гусаківського навчально - виховного 



Олександра Львівна комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Шегинівської сільської ради Мостиського району  

13.  Матійчук Василь 

Степанович 

- професор кафедри органічної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, доктор хімічних наук 

14.  Мосьонз Галина 

Василівна 

- вчитель хімії опорного закладу Судововишнянський 

навчально-виховний комплекс " Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Судововишнянської міської 

ради . 

15.  Обушак Микола 

Дмитрович 

- завідувач кафедри органічної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, професор, доктор хімічних наук 

16.  Пилипчук Галина 

Володимирівна 

- вчитель Ожидівської загальноосвітньої школт І-ІІІ 

ступенів Буської районної ради  

17.  Ридчук Петро 

Васильович 

- кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної 

хімії Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

18.  Спільник Ірина 

Євгенівна 

- вчитель хімії середньої загальноосвітньої школи 

№ 62 м. Львова 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з хімії 

1.  Решетняк 

Олександр 

Володимирович 

- професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної 

хімії хімічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

доктор хімічних наук, голова журі 

2.  Савчин Марія 

Михайлівна 

- професор кафедри природничо-математичної освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», кандидат педагогічних наук, 

заступник голови журі 

3.  Тимощук Олександр 

Сергійович 

-  доцент кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету                                                                                                                                                                 

імені Івана Франка, кандидат хімічних наук, 

заступник голови журі 

4.  Братюк Оксана 

Геннадіївна 

- вчитель хімії Оброшинської загальноосвітньої школи 

І−ІІІ ступенів імені Л Шанковського 

Пустомитівського району 

5.  Бучок Оксана 

Львівна 

- вчитель хімії опорного загальноосвітнього 

навчального закладу "Перемишлянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Омеляна 

Ковча" Перемишлянської районної ради, 

6.  Деленко Світлана 

Петрівна 

- вчитель хімії Савчинської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів. Сокальської районної  ради  



7.  Карп’як Володимир 

Володимирович 

- доцент кафедри органічної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету 

імені  Івана Франка, кандидат хімічних наук 

8.  Лихтей Мирослава 

Богданівна   

- вчитель хімії Нагуєвицької середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. І.Франка 

Дрогобицького району 

9.  Марунчак Тетяна 

Юріївна 

- вчитель хімії Червоноградського навчально-

виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів-колегіум" №3 Червоноградської міської 

ради  

10.  Марчук Галина 

Григорівна 

 завідувач ММК відділу освіти Дрогобицької міської 

ради, вчитель хімії  

11.  Масляк Надія 

Богданівна 

- вчитель хімії Жовківської загальноосвітньої школи  

№ 2 І-ІІІ ступенів Жовківської районної ради 

12.  Миськів Мар’ян 

Григорович 

- професор кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, доктор хімічних наук 

13.  Остапович Богдан 

Богданович 

- доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат хімічних наук 

14.  Павлюк Олексій 

Вікторович 

- доцент кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат хімічних наук 

15.  Роговик Ірина 

Ярославівна 

- вчитель хімії Городоцький НВК №2 

"Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія"  

16.  Стельмахович 

Богдан 

Мирославович 

- доцент кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат хімічних наук 

17.  Фітьо Ярослав 

Андрійович 

- вчитель хімії Яворівської гімназії імені Осипа 

Маковея Яворівської районної ради  

 

Склад оргкомітету  ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з фізики 

1.  Якібчук Петро 

Миколайович 

- декан фізичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

професор, доктор фізико-математичних наук голова 

оргкомітету  

2.  Максимович  

Зоряна Юріївна 

- викладач кафедри природничо-математичної освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», вчитель фізики ліцею №38 

Львівської міської ради, заступник голови 

оргкомітету 

3.  Чорнодольський 

Ярослав 

Миколайович 

- доцент кафедри загальної фізики Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук, заступник 



голови оргкомітету 

4.  Гой Наталія 

Петрівна 

- вчитель фізики середньої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 36 м. Львова 

5.  Коваль Галина 

Степанівна 

- методист навчально-методичного центру освіти  

м. Львова, вчитель фізики Львівської гімназії 

«Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 

6.  Колодич  Оксана 

Михайлівна 

-  вчитель фізики середньої загальноосвітньої школи 

№ 13 м. Львова 

7.  Кутянська  

Світлана Василівна 

- вчитель фізики ліцею №52 ім. М. Лобачевського 

Львівської міської ради 

8.  Тимовчак 

Олександра 

Михайлівна 

- вчитель фізики Львівської правничої гімназії 

9.  Цогла  

Олена Орестівна 

- доцент кафедри  природничо-математичної освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», кандидат економічних наук 

 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з фізики 

1.  Бовгира Олег 

Вікторович 

- доцент кафедри фізики твердого тіла фізичного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних 

наук, голова журі   

2.  Вістовський Віталій 

Володимирович 

- професор кафедри експериментальної фізики 

фізичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, доктор фізико-

математичних наук, заступник голови журі 

3.  Білик Роман 

Миколайович 

- асистент кафедри фізики металів фізичного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

4.  Білик Марія 

Михайлівна 

- вчитель фізики ліцею. № 66 Львівської міської ради 

5.  Бурий Андрій 

Романович 

- вчитель фізики ліцею №2 Дрогобицької міської ради, 

кандидат філософських наук 

6.  Гавінський Степан 

Михайлович 

- вчитель фізики навчально-виховного комплексу 

«ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ» с. Костенів імені Андрія Костирки 

Перемишлянського району 

7.  Галайко Галина 

Юріївна 

- вчитель фізики Львівського фізико-математичного 

ліцею-інтернату при Львівському національному 

університеті імені Івана Франка 

8.  Гальчинський 

Олександр 

Володимирович 

- заступник директора Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук 



9.  Гентуш 

Микола Андрійович 

- вчитель фізики закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Сокальський ліцей №1 імені Олега 

Романіва Сокальської районної ради 

10.  Добош  

Руслана Іванівна 

- вчитель фізики Жовківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 Жовківської районної ради 

11.  Коваленко  

Марія Василівна 

- доцент кафедри фізики твердого тіла фізичного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних 

наук 

12.  Самчук Олександр 

Миколайович 

- вчитель фізики Червоноградської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5 Червоноградської міської 

ради 

13.  Назарків Людмила 

Богданівна 

- вчитель фізики Львівського фізико-математичного 

ліцею-інтернату при Львівському національному 

університеті  імені Івана Франка  

14.  Нарушевич Ірина 

Павлівна 

- вчитель фізики та астрономії середньої 

загальноосвітньої школи № 95 м. Львова 

15.  Ординович Марія 

Богданівна 

- вчитель фізики Андріївського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 

Буської районної ради  

16.  Павлів Ірина 

Ярославівна 

- вчитель фізики «Судовишнянський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 

імені Тадея Дмитрасевича»  Судововишнянської міської 

ради Мостиського району 

17.  Попик  

Ігор Петрович- 

 вчитель фізики Бориславської загальноосвітньої 

школаІ-ІІІ ступенів №3 Бориславської міської ради 

18.  Присяжнюк  

Віктор Іванович 

- асистент кафедри фізики металів фізичного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

19.  Ріпей Ярослава 

Володимирівна 

- вчитель фізики та астрономії «Школа комп’ютерних  

технологій – Львівський технологічний ліцей» 

20.  Романів Ігор 

Васильович 

- вчитель фізики опорного закладу «Новояворівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1» Яворівського району 

21.  Романюк Микола 

Олексійович 

- професор кафедри експериментальної фізики 

фізичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, доктор фізико-

математичних наук 

22.  Стецко Микола 

Миколайович 

- доцент кафедри теоретичної фізики фізичного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних 

наук 

23.  Тимків  

Наталія Петрівна 

- вчитель фізики Бібрського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Уляни 

Кравченко Бібрської міської ради 

24.  Турко Борис 

Ігорович 

- доцент кафедри фізики твердого тіла фізичного 

факультету Львівського національного університету  



імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних 

наук 

25.  Фтомин Назар 

Євгенійович 

- доцент кафедри загальної фізики фізичного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка кандидат фізико-математичних 

наук 

26.  Шевців Василь 

Федорович 

- вчитель фізики Ясенівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Бродівської районної ради 

Склад оргкомітету  ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

географії 

1.  Біланюк  

Володимир 

Іванович 

- декан географічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

доцент, кандидат географічних наук, голова 

оргкомітету 

2.  Безручко 

Любомир 

Степанович 

 заступник декана географічного факультету, доцент 

кафедри туризму Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

географічних наук, заступник голови оргкомітету 

3.  Зінкевич 

Мирослав 

Володимирович  

- старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти», 

заступник голови оргкомітету 

4.  Баран 

Ірина Іванівна 

- вчитель географії Львівської державної комунальної 

середньої загальноосвітньої школи № 3 

5.  Гіщак  

Любов Адамівна   

- вчитель географії середньої загальноосвітньої школи 

№27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія 

Вербицького 

6.  Гнатишин Оксана 

Михайлівна  

- методист навчально-методичного центру освіти       

м. Львова 

7.  Жук Ігор  

Іванович 

- методист І категорії деканату географічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка  

8.  Литвин  

Зоряна Василівна 

- диспетчер деканату географічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

9.  Турчинська 

Орислава 

Михайлівна 

- викладач кафедри природничо-математичної освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з географії 

1.  Іванов Євген 

Анатолійович 

- доцент, завідувач кафедри конструктивної географії 

та картографії географічного факультету,  



Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат географічних наук, голова журі 

2.  Рожко 

Ігор Михайлович 

- завідувач кафедри раціонального використання 

природних ресурсів і охорони природи, доцент 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат географічних наук, заступник 

голови журі 

3.  Бенюк Віра 

Володимирівна 

- вчитель географії ліцею №18 Львівської міської ради 

4.  Бенюк Галина 

Михайлівна  

- вчитель географії Львівського державного ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені 

Героїв Крут 

5.  Благодир  Світлана 

Феодосіївна 

- старший викладач кафедр туризму, заступник декана 

географічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

6.  Боровець Зоряна 

Володимирівна 

- вчитель географії Глинського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітній заклад І-ІІІ ст. - 

дошкільний заклад" Жовківської районної ради  

7.  Виглінська  

Оксана Тимофіївна  

- вчитель географії закладу загальної середньої освіти 

І - ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 імені Олега 

Романіва Сокальської районної ради 

8.  Воробій Надія 

Іванівна 

- вчитель географії Городоцького НВК №2 

"Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія"  

9.  Гаталяк Оксана 

Миколаївна 

- асистент кафедри туризму географічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

10.  Гораєцька Ірина 

Петрівна 

- вчитель географії навчально-виховного комплексу 

"Буська загальноосвітня школа І ступеня - гімназія-

інтернат імені Євгена Петрушевича при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка" 

Буської районної ради  

11.  Горбулько Романа 

Степанівна 

- вчитель географії ліцею «Гроно» Львівської міської 

ради 

12.  Горішний Павло 

Михайлович 

- доцент кафедри геоморфології і палеогеографії 

географічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

географічних наук 

13.  Гудзеляк 

Ірина Іванівна 

- доцент кафедри економічної та соціальної географії 

географічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

географічних наук 

14.  Дерев’янко 

Галина Юліанівна  

- вчитель географії Ясенівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бродівської районної ради 

15.  Дуда Ольга 

Миколаївна 

- вчитель географії Шегинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шегинівської сільської ради 

Мостиського  району 



16.  Зубик 

Андрій Ігорович 

- доцент кафедри географії України географічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат географічих наук 

17.  Івах Віра  

Юріївна 

- вчитель географії середньої загальноосвітньої школи 

№ 96 МЖК-1 Львівської міської ради  

18.  Івах Ярослав 

Євгенович 

- доцент кафедри економічної та соціальної географії 

географічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

географічних наук 

19.  Йонка Олег 

Михайлович 

- вчитель географії Львівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради 

Львівської області 

20.  Книш Мирослава 

Михайлівна 

- доцент кафедри економічної і соціальної географії 

географічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

географічних наук 

21.  Курдина Оксана 

Степанівна 

- вчитель географії Бібрського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Уляни 

Кравченко Бібрської міської ради   

22.  Лаврук Марія 

Миколаївна 

- доцент кафедри географії України географічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат географічних наук 

23.  Лагода 

Леся Василівна 

- вчитель географії Савчинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Сокальської районної ради 

24.  Лех Богдана 

Михайлівна 

- вчитель географії ліцею № 16 ім. Ю.Дрогобича 

Дрогобицької міської ради  

25.  Лозинський  

Роман Мар’янович  

- професор, завідувач кафедри географії України 

географічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, доктор 

географічних наук 

26.  Лупак  

Оксана Ярославівна 

- вчитель географії Львівської гімназії "Євшан" 

27.  Маєр Ореста 

Ярославівна 

- вчитель географії ліцею №46  ім. В'ячеслава 

Чорновола Львівської міської ради 

28.  Мамчур Ольга 

Ігорівна 

- доцент кафедри економічної і соціальної географії 

географічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

географічних наук, 

29.  Матвіїв Володимир 

Павлович 

- доцент кафедри фізичної географії географічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат географічних наук, 

30.  Мельник Ірина 

Мар'янівна 

- вчитель географії Червоноградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 

Червоноградської міської ради  

31.  Мельничук Галина 

Станіславівна 

- вчитель географії ліцею ім. В.Симоненка Львівської 

міської ради 



32.  Окрепка  

Наталія Миколаївна 

- вчитель географії Львівської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Львівської 

міської ради 

33.  Пилипів Ярослав 

Михайлович 

- вчитель географії навчально-виховного комплексу 

«Школа І ст. – гімназія імені митрополита Андрея 

Шептицького м. Стрия» 

34.  Ровенчак Іван  

Ілліч 

-

  

професор кафедри економічної і соціальної географії 

географічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, доктор 

географічних наук 

35.  Романів  

Світлана Петрівна 

- вчитель географії ліцею №93 Львівської міської ради 

36.  Савенець Наталія 

Миколаївна 

- вчитель географії середньої загальноосвітньої школи 

№ 99 м. Львова 

37.  Смалійчук Анатолій 

Дмитрович 

- доцент кафедри фізичної географії географічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат географічних наук 

38.  Тиханович  

Євген Євгенійович 

- доцент кафедри фізичної географії географічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат географічних наук 

39.  Шубер Павло 

Михайлович 

- доцент кафедри фізичної географії географічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат географічних наук 

40.  Шубер Мар’яна 

Геннадіївна 

- вчитель географії ліцею №8 Львівської міської ради 

 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з історії 

1.  Качараба Степан 

Петрович 

- доктор історичних наук, професор, декан 

історичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, голова оргкомітету 

2.  Васильків Ірина 

Дмитрівна 

- старший викладач кафедри суспільствознавчої  

освіти Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», заступник голови оргкомітету 

3.  Асєєва Галина  

Володимирівна 

- вчитель історії   Ліцею №2 Дрогобицької міської 

ради Львівської області 

4.  Афтанас Андрій 

Андрійович 

- аспірант кафедри нової та новітньої історії 

зарубіжних країн Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

5.  Баховська Ірина 

Йосипівна 

- вчитель історії Мавковицького навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітній навчальний заклад - 

дошкільний навчальний заклад" Городоцької 

районної ради Львівської області 

6.  Войценко Олена 

Анатоліївна 

- вчитель історії Червоноградської гімназії 

Червоноградської міської ради Львівської області 



7.  Гілевич 

Ігор Ярославович 

- кандидат історичних наук, асистент кафедри 

етнології Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

8.  Голіновська Галина 

Богданівна 

- заступник директора з виховної роботи, учитель 

історії опорного закладу "Бродівська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №3 Бродівської районної ради 

Львівської області" 

9.  Дудяк Олег 

Анатолійович 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої 

історії України та архівознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

10.  Жеребна Марія 

Євгенівна 

- вчитель історії ОЗНЗ "Красненська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1" смт Красне Буської 

районної ради 

11.  Закревська Світлана  

Романівна 

- вчитель історії Варязької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Сокальської районної ради Львівської 

області 

12.  Запотоцький 

Михайло 

Миколайович 

- магістр історії, аспірант кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

13.  Калиняк  Лев 

Дмитрович 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історичного краєзнавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

14.  Калужний Тарас 

Романович 

- вчитель історії Опорного навчального закладу 

Малнівський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" Мостиської 

районної ради Львівської області 

15.  Качмар Ярослав 

Богданович 

- вчитель історії Комунального навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітній навчальний заклад - 

дошкільний навчальний заклад" Ходорівської 

міської ради Львівської області №10 імені братів 

Олійників с. Піддністряни (Жидачівського району) 

16.  Науменко Олена 

Олегівна 

- магістр історії, аспірант кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

17.  Пірко Марія 

Іванівна 

- магістр історії, аспірант кафедри історичного 

краєзнавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

18.  Сидорович 

Володимир 

Зіновійович 

- магістр історії, аспірант кафедри археології та 

спеціальних галузей історичної науки Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

19.  Степанчук Тетяна 

Йосипівна 

- вчитель історії Дрогобицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №17 Дрогобицької міської ради 

Львівської області 

20.  Тичка  

Ганна-Меланія 

- кандидат історичних наук, асистент кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн Львівського 



Ігорівна національного університету імені Івана Франка 

21.  Фрей Ольга 

Стефанівна 

- вчитель історії середньої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №47 м.Львова 

22.  Харко Оксана 

Орестівна 

- вчитель історії та правознавства загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів смт. Добротвора Кам’янка-

Бузького району 

23.  Шах Лідія Тарасівна - вчитель історії Бібрського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Уляни 

Кравченко Бібрської міської ради Львівської області 

24.  Шиманський  

Михайло 

Мирославович  

- завідувач кабінету спеціальних історичних 

дисциплін Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади   

з історії 

1.  Сипко Богдана 

Володимирівна 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

голова журі 

2.  Формос 

Тетяна Аркадіївна 

- вчитель історії Ліцею № 37 Львівської міської ради, 

заступник голови журі 

3.  Багрій Ірина 

Василівна 

- вчитель історії Оброшинської загальноосвітної 

школи І-ІІI ступенів імені Л .Шанковського 

Пустомитівського району 

4.  Баран Зоя 

Анатоліївна   

- кандидат історичних наук, завідувач кафедри нової 

та новітньої історії зарубіжних країн Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

5.  Басюк Оксана  

Ярославівна 

- вчитель історії Опорного закладу Щирецька 

загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів імені Героя 

України Богдана Ільківа Щирецької селищної ради 

Пустомитівського району Львівської області 

6.  Боднар Галина 

Анатоліївна 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої 

історії України імені Михайла Грушевського 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

7.  Бурий Андрій 

Ігорович 

- учитель історії Школи-гімназії с. Михайлевичі 

Cамбірського району Львівської області 

8.  Гуменний Віктор 

Леонідович 

- кандидат історичних наук, асистент кафедри 

археології та спеціальних галузей історичної науки 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

9.  Гущик Марія 

Петрівна 

- учитель історії Закладу загальної середньої освіти І - 

ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 імені Олега 

Романіва Сокальської районної ради Львівської 

області 



10.  Данилів Наталія 

Романівна 

- магістр історії, аспірант кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

11.  Завада Ірина 

Михайлівна 

- вчитель історії Глинського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітній заклад І-ІІІ ст. - 

дошкільний заклад" Жовківської районної ради 

Львівської області 

12.  Іванюха Іван 

Тимофійович  

 

 вчитель історії опорного закладу "Бродівська 

загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Бродівської 

районної ради Львівської області" 

13.  Івашко Галина 

Валентинівна 

- учитель історії середньої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступеня №78 м. Львова 

14.  Кметь Василь 

Федорович 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої 

історії України та архівознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

15.  Мудрий Мар’ян 

Михайлович 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої 

історії України імені Михайла Грушевського 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

16.  Паршин Ілля 

Леонтійович  

 кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

середніх віків та візантиністки Львівського 

національного університету  імені Івана Франка 

17.  Погоральський 

Ярослав 

Володимирович 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри 

археології та спеціальних галузей історичної науки 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

18.  Полещук Тамара 

Сергіївна 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

Центральної та Східної Європи Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

19.  Самсін Юрій  

Олегович 

 

- вчитель історії та правознавства загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів смт. Добротвора Кам’янка-

Бузького району 

20.  Сіромський Руслан 

Богданович 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

21.  Федорів Олександра 

Степанівна 

- вчитель історії Опорного навчально-виховного 

комплексу "Дашавський загальноосвітній 

навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Стрийського району 

22.  Фещин  Оксана 

Володимирівна 

- вчитель історії Рудківської гімназії Самбірського 

району 

23.  Хомин Любов 

Василівна 

- вчитель історії Белзького опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальської районної 

ради Львівської області. 

24.  Целуйко Олександр 

Петрович 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої 

історії України та архівознавства Львівського 



національного університету імені Івана Франка 

25.  Цюра Наталія 

Андріївна 

- вчитель історії Стрийської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8 Стрийської міської ради 

Львівської області 

26.  Шелестак Лариса 

Романівна 

- аспірант кафедри історичного краєзнавства 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

 

 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з екології 

1.  Хамар Ігор 

Степанович 

- декан біологічного факультету, доцент кафедри 

зоології Львівського національного університету 

імені Івана Франка, голова оргкомітету, кандидат 

біологічних наук 

2.  Мамчур Звенислава 

Ігорівна 

- завідувач кафедри екології біологічного факультету 

Львівського національного університету імені            

Івана Франка, доцент кафедри екології, кандидат 

біологічних наук 

3.  Турчинська  

Орислава 

Михайлівна 

- викладач кафедри природничо-математичної освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти»,  заступник голови оргкомітету 

4.  Бервецька Оксана 

Романівна  

- вчитель екології Зав`язанцівського навчально-

виховного комплексу Мостиської  об’єднаної 

територіальної громади 

5.  Матющенко  

Галина Вікторівна 

- завідувач відділу Львівського обласного дитячого 

еколого-натуралістичного центру, секретар 

олімпіади 

6.  Сливінська Зоряна 

Степанівна  

- завідувач відділу біології міського дитячого еколого-

натуралістичного центру м. Львова  

7.  Шушкевич  

Надія Дмитрівна 

- методист методичного кабінету відділу освіти 

Бродівської райдержадміністрації 

 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з екології 
1.  Гончаренко Віталій 

Іванович 

- завідувач кафедри ботаніки біологічного факультету, 

Львівського національного університету імені            

Івана Франка, доцент, кандидат біологічних наук 

голова журі  

2.  Новикова Ніна 

Іванівна 

- доцент, завідувач кафедри природничо-математичної  

освіти Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», заступник голови журі 

3.  Антоняк Галина - професор кафедри екології біологічного факультету 



Леонідівна Львівського національного університету імені Івана 

Франка, професор, доктор біологічних наук 

4.  Антахович Ігор 

Павлович 

- директор міського дитячого еколого-

натуралістичного центру м. Львова 

5.  Гладиш Наталія 

Романівна 

- вчитель екології Волицької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів. Сокальської районної ради 

6.  Джура Наталія 

Миронівна 

- доцент, кафедри екології біологічного факультету  

Львівського національного університету імені           

Івана Франка, кандидат біологічних наук 

7.  Думич Оксана 

Яківна 

- доцент кафедри екології біологічного факультету 

Львівського національного університету імені            

Івана Франка, кандидат біологічних наук 

8.  Драч Юрій 

Анатолійович 

- асистент кафедри екології біологічного факультету 

Львівського національногот університету імені Івана 

Франка 

9.  Кийко Андрій 

Олександрович 

- директор Національного природного парку 

«Північне Поділля» 

 

10.  Кіяк Володимир 

Григорович 

- професор кафедри екології біологічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка. доктор біологічних наук 

11.  Лазорко Марія 

Степанівна 

- викладач кафедри природничо-математичної освіти  

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

12.  Нагорна Людмила 

Ярославівна 

- учитель біології ліцею ім. В. Симоненка Львівської 

міської ради 

13.  Островська Галина 

Омелянівна 

- вчитель екології Пониквянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бродівської районної ради 

14.  Попадюк Ігор 

Федорович 

- вчитель біології опорного закладу Сасівський 

навчально-виховний комплекс "загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад" Золочівської районної ради   

15.  Пришляк Галина 

Михайлівна 

- вчитель екології ОЗЗСО «Дублянська ЗОШ І – ІІІ ст. 

імені Героя України Анатолія Жаловаги»  

Жовківського р-ну 

16.  Савицька Ольга 

Миколаївна 

- доцент кафедри екології біологічного факультету 

Львівського національного університету імені            

І. Франка, кандидат біологічних наук 

17.  Хемич Галина 

Олександрівна 

- вчитель екології ліцею №2 Дрогобицької міської 

ради  

18.  Цайтлер Мирон 

Йосипович 

- доцент кафедри екології та географії біолого – 

природничого факультету Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, кандидат біологічних наук 



 

Cклад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з інформатики  
1.  Дияк Іван  

Іванович 

- декан факультету прикладної математики та 

інформатики, доцент кафедри прикладної 

математики Львівського національного університету  

імені Івана Франка доктор фізико-математичних 

наук, голова оргкомітету 

2.  Палюшок Лілія 

Володимирівна 

- старший викладач кафедри педагогіки Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти», заступник голови оргкомітету 

3.  Горлач Віталій 

Михайлович 

- заступник декана з наукової та навчально-виховної 

роботи факультету прикладної математики та 

інформатики, доцент кафедри інформаційних систем 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат фізико-математичних наук 

4.  Козій Ярослава 

Ярославівна 

- методист навчально-методичного центру освіти              

м. Львова 

5.  Ксьондзик 

Володимир 

Григорович  

- вчитель інформатики середньої загальноосвітньої 

школи № 9  м. Львова 

6.  Молчан Наталія 

Любомирівна  

- вчитель інформатики середньої загальноосвітньої 

школи № 23 м. Львова 

7.  Підкович Наталія 

Іванівна 

- вчитель інформатики Миколаївської гімназії 

Миколаївської районної ради 

8.  Черкавська Любов 

Омелянівна 

- вчитель інформатики Великомостівського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Сокальської району 

9.  Шахно Степан 

Михайлович 

- професор, завідувач кафедри теорії оптимальних 

процесів Львівського національного університету 

імені Івана Франка, доктор фізико-математичних 

наук, 

10.  Яворський 

Володимир 

Юрійович 

- вчитель інформатики Шегинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шегинівської 

об’єднаної територіальної громади 

 

                            Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

                                                            інформатики 

1.  Білецький Василь 

Миколайович 

- доцент кафедри прикладної математики Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук, голова журі  

2.  Манько Надія 

Миколаївна 

- асистент кафедри педагогіки Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти», 



заступник голови журі 

3.  Антоняк Ігор 

Євстахійович 

- вчитель інформатики опорного закладу «Рудківська 

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Володимира  Жеребного Самбірського району» 

4.  Братейко Ярослав 

Ярославович 

- вчитель інформатики Сторонибабської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Буської 

районної ради 

5.  Дудик Ольга 

Володимирівна 

- вчитель інформатики Червоноградської гімназії 

Червоноградської міської ради 

6.  Живчин Ігор 

Олегович 

- вчитель інформатики Заверещицького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад «Берегиня»  

Городоцької районної ради 

7.  Ковальчук Ольга 

Василівна  

-  асистент кафедри теорії оптимальних процесів 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка,  кандидат фізико-математичних наук 

8.  Костенко Світлана 

Борисівна 

-  доцент кафедри математичного моделювання 

соціально-економічних процесів Львівського 

національного університету імені Івана Франка,  

кандидат фізико-математичних наук 

9.  Кузбит Іван 

Михайлович 

- вчитель інформатики Самбірської гімназії 

10.  Куник Ірина 

Іванівна 

- вчитель інформатики Містківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Пустомитівського району 

11.  Майорчак Григорій 

Миколайович 

- вчитель інформатики Львівської академічної гімназії 

при Національному університеті «Львівська 

політехніка» 

12.  Мельник Юрій 

Володимирович 

- вчитель інформатики Бродівської гімназії імені  Івана 

Труша Бродівської районної ради 

13.  Миждин Оксана 

Федорівна 

- вчитель інформатики Львівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. М.Конопницької 

Львівської міської ради  

14.  Парій Надія 

Зіновіївна 

- методист кабінету моніторингу Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти" 

15.  Проць Оксана 

Михайлівна 

- вчитель інформатики Рудківської  гімназії 

Рудківської об’єднаної територіальної громади 

Самбірського району 

16.  Пушкар Надія 

Миронівна 

- вчитель інформатики Рава-Руської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Жовківської районної ради 

17.  Сосяк Роман 

Михайлович 

- вчитель інформатики Дрогобицького ліцею 

Дрогобицької міської ради 

18.  Шпакович 

Ростислав 

Степанович 

- вчитель інформатики Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 



 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з правознавства 

1.  Бурдін  

Володимир 

Миколайович 

- декан юридичного факультету Львівського  

національного університету імені Івана Франка, 

професор, доктор юридичних наук, голова 

оргкомітету 

2.  Кацюба 

Микола Романович 

 

- заступник директора Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський  обласний  

інститут  післядипломної  педагогічної освіти», 

заступник  голови оргкомітету 

3.  Гусаков 

Ігор Миколайович 

- викладач кафедри суспільствознавчої освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної  

педагогічної освіти» 

4.  Добрянська Наталія 

Степанівна  

- методист Навчально-методичного центру освіти        

м. Львова 

5.  Марін Олександр 

Костянтинович 

 

- заступник декана юридичного факультету, доцент 

кафедри кримінального права і кримінології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка,  кандидат юридичних наук, 

6.  Мочульська  Марта 

Євгенівна 

- доцент кафедри конституційного права юридичного 

факультету Львівського національного університету                            

імені Івана Франка, кандидат юридичних наук 

7.  Решота Володимир 

Володимирович 

- доцент кафедри адміністративного та фінансового 

права юридичного факультету Львівського  

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат юридичних наук 

8.  Суховерська Ірина 

Іванівна 

- 

 

методист методичного кабінету відділу освіти 

Стрийської міської ради, керівник секції історії 

Малої академії наук Центру творчості дітей та 

юнацтва. кандидат історичних наук, 

9.  Шуп’яна  

Мар’яна Юріївна 

- доцент кафедри кримінального права і кримінології 

юридичного  факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

юридичних наук 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади   

з правознавства 

1.  Стецик Назарій 

Володимирович 

- заступник декана юридичного факультету 

Львівського  національного університету імені Івана 

Франка, доцент кафедри теорії та філософії права, 

кандидат юридичних наук, голова журі 

2.  Бурак 

Володимир 

Ярославович 

- доцент кафедри трудового, аграрного та 

екологічного права Львівського  національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 



юридичних наук, заступник голови журі 

3.  Васильків Ірина 

Дмитрівна 

- старший викладач кафедри суспільствознавчої освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної  

педагогічної освіти», заступник голови журі 

4.  Крикливець 

Дмитро Євгенович 

- асистент кафедри кримінального права і кримінології 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат юридичних наук 

5.  Нестерук Наталія 

Романівна 

-

- 

вчитель правознавства Сокальського ліцею №3 

Сокальської районної ради 

6.  Ониськів 

Ігор Теодорович 

- - директор Миколаївської гімназії Миколаївської 

районної ради 

7.  Стецькович 

Лілія Михайлівна 

- вчитель правознавства Новояворівської  

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст. №3 Яворівської 

районної ради  

8.  Тарасенко Леонід 

Леонідович 

- доцент кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права 

Львівського національного  університету імені Івана  

Франка,  кандидат юридичних наук, 

9.  Яворська Ольга 

Маркіянівна 

- вчитель правознавства Ліцею міжнародних відносин  

ім. В. Стуса Львівської міської ради 

   

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади   

з економіки 

1.  Михайлишин  

Ростислав 

Васильович 

- декан економічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат економічних наук, голова оргкомітету 

2.  Сухінська Віра 

Олегівна 

- викладач кафедри життєвих компетентностей 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», заступник голови оргкомітету 

3.  Синя Ірина  

Ананіївна 

- методист Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» 

4.  Гнатишин 

Оксана Михайлівна 

- методист навчально-методичного центру освіти        

м. Львова 

5.  Горішна Марта 

Олександрівна 

- вчитель географії та економіки середньої 

загальноосвітньої школи №77 м. Львова з 

поглибленим вивченням економіки та управлінської 

діяльності  

6.  Наконечна  

Галина Михайлівна 

- вчитель економіки навчально-виховного комплексу 

«Школа-садок «Софія» м. Львова 

7.  Савенець Наталія 

Михайлівна 

- вчитель економіки середньої загальноосвітньої 

школи № 99 м. Львова 

8.  Жуковська Ірина 

Романівна 

- вчитель економіки ліцею «Оріяна» Львівської 

міської ради 



 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади   

з економіки 

1.  Панчишин Степан 

Михайлович 

- завідувач кафедри аналітичної економії та 

міжнародної економіки економічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, доктор економічних наук, професор, голова 

журі 

2.  Островерх Петро 

Іванович 

-

  

завідувач кафедри економічної теорії економічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат економічних наук, 

професор, заступник голови журі 

3.  Буняк Василь  

Богданович 

- доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної 

економіки економічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат економічних наук заступник голови журі 

4.  Антонів  

Василь Богданович 

- доцент кафедри економічної кібернетики 

економічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

економічних наук 

5.  Біловус Оксана 

Михайлівна 

-  вчитель Великомостівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Сокальського району 

6.  Білостоцька Ірина 

Богданівна 

- вчитель географії та економіки Бродівської гімназії 

імені Івана Труша Бродівської районної ради 

7.  Боровець Зоряна 

Володимирівна 

- вчитель економіки Глинського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній заклад І-ІІІ ст.- 

дошкільний заклад» Жовківської районної ради 

8.  Вовк Володимир 

Романович 

- доцент кафедри економічної кібернетики 

економічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

економічних наук 

9.  Гаврилюк  

Василь Григорович 

- викладач економіки Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

10.  Гнатишин 

Марія Андріївна 

 

- доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної 

економіки економічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат економічних наук, 

11.  Гнатюк Ростислав 

Андрійович 

- доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної 

економіки економічного факультету Львівського 

національного університету  імені  Івана Франка, 

кандидат економічних наук 

12.  Грицюк Оксана 

Степанівна 

- вчитель географії Сокальської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Сокальської районної ради 

13.  Дідик Зоряна - вчитель економіки ліцею «Оріяна» Львівської 



Орестівна міської ради 

14.  Ковалюк Андрій 

Олексійович  

- доцент кафедри банківського і страхового бізнесу 

економічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, кандидат 

економічних наук 

15.  Крупка  

Ігор Михайлович 

- доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної 

економіки економічного факультету Львівського 

національного університету  імені Івана Франка, 

кандидат економічних наук 

16.  Кулик Ірина 

Володимирівна 

- вчитель економіки Стебницького ліцею № 7 

Дрогобицької міської ради 

17.  Кушнір  

Тарас Михайлович 

- доцент кафедри маркетингу економічного 

факультету Львівського національного університету  

імені Івана Франка, кандидат економічних наук 

18.  Лавришин 

Наталія Петрівна 

- вчитель економіки, заступник директора 

Підгородецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. Сколівської районної ради 

19.  Моряк Тетяна 

Петрівна 

- доцент кафедри економічної теорії економічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка,  кандидат економічних наук 

20.  Партем Катерина 

Михайлівна 

- вчитель економіки Зубрянського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонківської 

сільської ради Пустомитівського району 

21.  Пилипів Ярослав  

Михайлович 

- вчитель економіки НВК «Школа І ст. - гімназія 

ім.Митрополита А. Шептицького м. Стрия» 

22.  Савенець Наталія 

Михайлівна 

- вчитель економіки середньої загальноосвітньої 

школи № 99 м. Львова 

23.  Сениш  Лідія  

Радіонівна 

- вчитель економіки Щирецької ЗОШ № 2 І-ІІІ 

ступенів Щирецької спелищної ради 

Пустомитівського району 

24.  Середня  Ольга 

Миронівна 

- вчитель економіки Дрогобицького ліцею 

25.  Сохецька Анна 

Володимирівна 

- доцент кафедри маркетингу економічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат економічних наук 

26.  Стирський Микола 

Володимирович 

- доцент кафедри економічної теорії економічного 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат економічних наук 

27.  Фединишин Леся 

Тимофіївна 

- вчитель економіки Корчинської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Сколівської районної ради 

 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з 

астрономії 

1.  Мелех Богдан 

Ярославович 

- завідувач кафедри астрофізики фізичного факультету  

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, доктор фізико-математичних наук, голова 



оргкомітету 

2.  Цогла Олена 

Орестівна 

- доцент кафедри природничо-математичної освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», кандидат економічних наук, 

заступник голови оргкомітету 

3.  Білик Марія 

Михайлівна 

- вчитель фізики та астрономії ліцею. № 66 Львівської 

міської ради 

4.  Бугаєнко Олег 

Сергійович 

- аспірант кафедри астрофізики фізичного факультету 

Львівського національного університету імені              

Івана Франка 

5.  Буфан Юрій 

Ярославович 

- науковий співробітник кафедри астрофізики 

фізичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

6.  Возна Ольга 

Іванівна 

- Директор, вчитель фізики та астрономії Луківського 

навчально-виховного комплексу «Середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Самбірського району 

7.  Вольська Світлана 

Станіславівна 

- вчитель фізики та астрономії Львівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 43 

Львівської міської ради  

8.  Дзіковський 

Дмитро 

Володимирович 

- науковий співробітник кафедри астрофізики 

фізичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

9.  Кашеба Мирослав 

Дмитрович 

- аспірант кафедри астрофізики фізичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

10.  Козловська Зоряна 

Євгенівна 

- вчитель фізики та астрономії ліцею «Львівський» 

Львівської міської ради 

11.   Кошмак Ігор 

Олександрович 

- доцент кафедри астрофізики фізичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

12.  Кузьмак Галина 

Михайлівна 

- вчитель фізики та астрономії Львівської української 

гуманітарної гімназії імені Олени Степанівни з 

поглибленим вивченням українознавства та 

англійської мови 

13.  Максимович 

Зоряна Юріївна 

- викладач кафедри природничо-математичної освіти 

Комунального закладу Львівської обласної ради  

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

14.  Неоменко Роман 

Германович 

- аспірант кафедри астрофізики фізичного факультету 

Львівського національного університету імені              

Івана Франка 

15.  Ординович Марія 

Богданівна 

- вчитель фізики та астрономії Андріївського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Буської районної ради 



16.  Присяжний Андрій 

Ярославович 

- науковий співробітник кафедри астрофізики 

фізичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

17.  Смаль Мирослава 

Василівна 

- вчитель фізики та астрономії Сокальської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 2 

Сокальської районної ради 

18.  Тимовчак   

Олександра 

Михайлівна 

- вчитель фізики та астрономії  Львівської правничої 

гімназії  

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з астрономії 

1.  Новосядлий Богдан 

Степанович 

 

- директор Астрономічної обсерваторії Львівського 

національного університету імені Івана Франка,  

доктор фізико-математичних наук, голова журі 

2.  Смеречинський 

Святослав 

Всеволодович 

 доцент кафедри астрофізики фізичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат фізико-математичних наук, 

3.  Баран Володимир  

Казимирович 

- учитель астрономії Мостиської середньої 

загальноосвітньої  школи № 3 І-ІІІ ступенів 

Мостиської міської ради  

4.  Батенчук Наталія 

Петрівна 

- заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель фізики та астрономії опорного закладу 

«Бродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4» Бродівськогї районної ради 

5.  Бурий Андрій 

Романович 

- вчитель фізики та астрономії ліцею № 2 

Дрогобицької міської ради, кандидат філософських 

наук 

6.  Ваврух Маркіян 

Васильович 

- професор кафедри астрофізики фізичного факультету 

Львівського національного університету імені            

Івана Франка, доктор фізико-математичних наук 

7.  Гентуш Микола 

Андрійович 

- вчитель фізики та астрономії закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей №1 

імені Олега Романіва Сокальської районної ради 

8.  Данилишин Зеновій 

Миколайович 

- вчитель фізики та астрономії  НВК «Школа І ст.- 

гімназія ім. Митрополита А.Шептицького м. Стрия» 

9.  Кулініч Юрій 

Анатолійович  

- Співробітник Астрономічної обсерваторії 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат  фізико-математичних наук 

10.  Мороз Сергій 

Йосипович 

-  вчитель фізики та астрономії опорного закладу 

«Пустомитівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ 

ступенів  Пустомитівського району» 

11.  Мартинюк Ігор 

Степанович 

- вчитель фізики та астрономії Бродівської гімназії 

імені Івана Труша 

12.  Сергієнко Ольга 

Миколаївна 

- науковий співробітник Астрономічної обсерваторії, 

доцент кафедри астрофізики фізичного факультету 



Львівського національного університету імені              

Іванка  Франка, кандидат фізико-математичних наук 

13.  Сиванич Богдан 

Миколайович 

- вчитель фізики та астрономії  

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - 

ліцею імені Владики Івана Хоми м. Хирів 

Старосамбірського району  

14.  .Смаль Мирослава 

Василівна 

- вчитель Сокальської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Сокальської районної ради 

15.   Стельмах Оксана 

Миколаївна 

- доцент кафедри астрофізики фізичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат фізико-математичних наук 

16.  Теличин Ігор 

Михайлович 

 вчитель фізики та астрономії Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

17.  Ціж Максим 

Богданович 

- науковий співробітник Астрономічної обсерваторії 

Львівського національного університету імені             

Івана Франка 

18.  Шпирка Ігор 

Богданович 

- вчитель фізики та астрономії Новояворівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Яворівської районної ради 

 

Склад оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з інформаційних технологій 
1.  Дияк Іван  

Іванович 

- декан факультету прикладної математики та 

інформатики, доцент кафедри прикладної 

математики Львівського національного університету 

імені Івана Франка, доктор фізико-математичних 

наук, голова оргкомітету 

2.  Палюшок Лілія 

Володимирівна 

- старший викладач кафедри педагогіки  

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», заступник голови оргкомітету 

3.  Горлач Віталій 

Михайлович 

- заступник декана з наукової та навчально-виховної 

роботи факультету прикладної математики та 

інформатики, доцент кафедри інформаційних систем 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат фізико-математичних наук 

4.  Заверуха Надія 

Володимирівна 

- вчитель інформатики Класичної гімназії при 

Львівському національному університеті імені             

Івана Франка 

5.  Кисилевич Ольга 

Іванівна 

- вчитель інформатики Старосамбірської 

загальноосвітньої середньої школи № 2 І-ІІІ ступеня  

6.  Козій Ярослава 

Ярославівна 

- методист Навчально-методичного центру освіти м. 

Львова 

7.  Мельничин Андрій 

Володимирович 

- заступник декана з навчально-методичної роботи 

факультету прикладної математики та інформатики, 



доцент кафедри теорії оптимальних процесів 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат технічних наук 

8.  Сабор Галина 

Олександрівна 

- вчитель інформатики Пустомитівської 

загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ст. імені Василя 

Кучабського  

9.  Шахно Степан 

Михайлович 

- професор, завідувач кафедри теорії оптимальних 

процесів Львівського національного університету  

імені Івана Франка, доктор фізико-математичних 

наук 

 

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з інформаційних технологій 

1.  Заболоцький Тарас 

Миколайович 

- доцент кафедри програмування Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

доктор економічних наук, голова журі 

2.  Манько Надія 

Миколаївна 

- асистент кафедри педагогіки Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти», 

заступник голови журі 

3.  Дмитровський 

Андрій Степанович 

- вчитель інформатики Мурованської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мурованської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району 

4.  Дудик Ольга 

Володимирівна 

- вчитель інформатики Червоноградської гімназії 

Червоноградської міської ради 

5.  Жук Наталія 

Іванівна 

- вчитель інформатики Рихтицької середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Дрогобицького 

району 

6.  Закалюжна Галина 

Михайлівна 

- вчитель інформатики середньої загальноосвітньої 

школи № 65 м. Львова 

7.  Калічун Алла 

Михайлівна  

- вчитель інформатики ліцею «Львівський» Львівської 

міської ради 

8.  Караїм Галина 

Антонівна 

- вчитель інформатики опорного закладу «Бродівська 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4» 

Бродівської районної ради Львівської області 

9.  Козій Ірина 

Ярославівна 

- кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

інформаційних систем Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

10.  Кузбит Іван 

Михайлович 

- вчитель інформатики Самбірської гімназії 

11.  Макар Юрій 

Павлович 

- вчитель інформатики опорного закладу «Радехівська 

загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів №1» 

12.  Малець Романна 

Богданівна 

- доцент кафедри програмування Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  

кандидат фізико-математичних наук 



13.  Найчук Степан 

Степанович 

- вчитель інформатики навчально-виховного 

комплексу «Середня загальноосвітня школа-

гімназія» імені М. Шашкевича с. Дуліби Стрийського 

району 

14.  Ортинська 

Любомира  

Іванівна 

- вчитель інформатики Стрийської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Стрийської міської ради  

15.  Парій Надія 

Зіновіївна 

- методист кабінету моніторингу Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти» 

16.  Ридзанич Ольга 

Львівна 

- вчитель інформатики Бориславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Бориславської міської ради 

17.  Селіверстов Роман 

Григорович 

- доцент кафедри програмування Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 

кандидат фізико-математичних наук 

18.  Семенюк Валерій 

Миколайович 

- вчитель інформатики навчально-виховного 

комплексу «Школа-садок «Софія» м. Львова 

19.  Чопак Лариса 

Миколаївна 

- вчитель інформатики навчально-виховного 

комплексу імені .Володимира Труша «гімназія – 

загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови». м.Новий Розділ 

20.  Федека Ольга 

Іванівна 

- учитель інформатики середньої загальноосвітньої 

школи № 90  м. Львова 

 

 

Т.в.о.директора департаменту  

освіти і науки  

Львівської облдержадміністрації  

___________ Ігор ГАЙДУК 

 

Ректор Львівського  

національного університету  

імені Івана Франка 

_____________ Володимир МЕЛЬНИК 

 

 


