
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

НАКАЗ

eL З . ^3 2021 р. м. Львів № У

На часткову зміну наказу № 473 від 12 лютого 2021 року “Про проведення II туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Переклад” у 
2020/2021 навчальному році”

НАКАЗУЮ:

Пункт 2 наказу № 473 від 12 лютого 2021 року викласти у такій редакції:

Для організації і проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності “Переклад” затвердити галузеву конкурсну комісію у 
складі:

1. Гладишевський Роман Євгенович - голова галузевої конкурсної комісії, член- 
кореспондент НАН України, д-р хім. н., проф., проректор з наукової роботи

2. Бораковський Любомир Адамович - заступник голови галузевої конкурсної комісії, 
к. філол. н., доцент міжкультурної комунікації та перекладу, в.о. декана факультету 
іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка

3. Грабовецька Ольга Сергіївна - секретар галузевої конкурсної комісії, к. філол. н., доцент 
кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету 
іноземних мов, Вчений секретар Львівського національного університету імені Івана 
Франка

4. Андрейчук Надія Іванівна - д-р філол. н., проф. кафедри перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов Львівського національного 
університету імені Івана Франка

5. Бабелюк Оксана Андріївна - доктор філол. наук, професор кафедри іноземних мов та 
перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

6. Борисенко Наталія Дмитрівна - к. філол. н., доц., завідувач кафедри англійської філології 
та перекладу Житомирського державного університету іменгі Івана Франка (за згодою)

7. Демецька Владислава Валентинівна - доктор філол. наук, професор кафедри філології 
Закарпатського угорського інституту імені Ференці Ракоці II (за згодою)

8. Денисенко Надія Валеріївна - к. філол. н., доц., завідувач кафедри германської філології 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
(за згодою)

9. Дзера Оксана Василівна - д-р філол. н., завідувач кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов Львівського 
національного університету імені Івана Франка

10. Кравченко Вікторія Леонідівна - к. філол. н., доцент кафедри англійської та німецької 
філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.



11. Кришталь Світлана Михайлівна -к. філол. н., доц. кафедри теорії і практики перекладу 
Донецького національного університету імені Василя Стуса (за згодою)

12. Наняк Юлія Олегівна- к. філол. н., доцент кафедри перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики імені Григорія Конура, заступник декана факультету іноземних мов 
Львівського національного університету імені Івана Франка

Л>. Ніконова Віра Григорівна д-р філол. н., проф., завідувач кафедри англійської і німецької 
філології та перекладу імені професора І.В. Корунця Київського національного 
лінгвістичного університету (за згодою).

14. Остапенко Світлана Анатоліївна - к. пед. н., доц., завідувач кафедри іноземної філології, 
українознавства та соціально-правових дисциплін Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (за згодою)

15. Паславська Алла Йосипівна - д-р філол. н., проф., завідувач кафедри міжкультурної 
комунікації та перекладу факультету іноземних мов Львівського національного університету 
імені Івана Франка

16. Ребрій Олександр Володимирович - д-р філол. н., проф., завідувач кафедри 
перекладознавства імені Миколи Лукаша факультету іноземних мов Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (за згодою)

17. Сидоренко Сергій Іванович - к. філол. н., доц., завідувач кафедри англійської філології і 
перекладу Національного авіаційного університету (за згодою)

18. Ситар Руслана Андріївна - к. філол. н., доцент кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов Львівського 
національного університету імені Івана Франка

апеляційну комісію у складі:

1. Ляшенко Тетяна Степанівна - к. філол. н., доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

2. Романишин Наталія Іванівна - к. філол. н., доцент кафедри прикладної лінгвістики 
Національного університету “Львівська політехніка” (за згодою).

3. Черник Марина Володимипівна - к. філол. н., старший викладач кафедри германської 
філології Сумського державного університету (за згодою).

Ректор В. П. Мельник


