
ЕК №1 

035 Філологія 

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська   

ОП «Англійська та друга іноземні мови і літератури» 

Захист кваліфікаційної роботи 

Голова комісії: 

Ділай І.П.                                          -  к. ф. н., доцент кафедри англійської філології 

Львівського національного університету імені    

Івана Франка.  

 

Члени комісії: 

Білинський М.Є. -  к. ф. н., професор, завідувач кафедри 

англійської філології    Львівського 

національного  університету імені    Івана 

Франка, заступник  голови комісії 

Курпіль О.С.      -  доцент кафедри англійської філології 

 

Войтюк С.М.                                   -  доцент кафедри англійської філології 

Саноцька Л.Г.                                  -  доцент кафедри англійської філології 

 

Державний іспит з другої іноземної мови 

Голова комісії: 

Ділай І.П.                                          -  к. ф. н., доцент кафедри англійської філології,  

 

Члени комісії: 

Білинський М.Є. -  к. ф. н., професор, завідувач кафедри 

англійської філології    Львівського 

національного  університету імені    Івана 

Франка, заступник  голови комісії 

Теребушко Ю.Р                               - доцент кафедри німецької філології 

Кабов А.В.                                       - доцент кафедри французької філології 

Дмитрасевич Н.І.                            - асистент кафедри французької філології 

ЕК №2 

035 Філологія 

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська   

ОП «Англійська та друга іноземні мови і літератури» 

Захист кваліфікаційної роботи 

 

Голова комісії: 

Бехта І.А. – д.ф.н., професор кафедри англійської філології 

Львівського національного університету імені    

Івана Франка. 

 
 

 

 

Члени комісії: 
 

Оршинська Т.З.                             – доцент кафедри англійської філології, заступник 

голови 

Потятиник У.О.                      – доцент кафедри англійської філології 

Шпак О.А.            – доцент кафедри англійської філології 



Дацько Ю.М.                                 – доцент кафедри англійської філології 

 

Державний іспит з другої іноземної мови 

Голова комісії: 

Бехта І.А. – д.ф.н., професор кафедри англійської філології 

Львівського національного університету імені    

Івана Франка. 

 

Члени комісії: 
 

Оршинська Т.З.                         -доцент кафедри англійської філології, заступник 

голови 

Пиц Т.Б.                                         - доцент кафедри німецької філології 

Кабов А.В.                                    - доцент кафедри французької філології 

Дмитрасевич Н.І.                         - асистент кафедри французької філології 

 

 

ЕК № 3  

035  Філологія   

035.08 Класичні мови і літератури (переклад включно) 

ОП «Латинська-старогрецька та друга іноземна мови і літератури»   

Захист кваліфікаційної роботи 

Голова комісії: 

Глущенко Л. М.                                - к.ф.н., доцент кафедри класичної філології                                     

                                                            Львівського національного університету 

                                                             імені Івана Франка                                                  

Члени комісії:  
 

Чернюх Б. В.   - професор, завідувач кафедри класичної філології    

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, заступник голови 

Сафроняк О.В.   -  доцент кафедри класичної філології 

Домбровський М.Б.             -  доцент кафедри класичної філології 

Куйбіда Х.І.                           -  доцент кафедри класичної філології 

 

Державний іспит з другої іноземної мови (англійської) 

 

Голова комісії: 

Глущенко Л. М.       - к.ф.н., доцент кафедри класичної філології                                                    

                                                      Львівського національного університету 

                                                                 імені Івана Франка 
 

Члени комісії:  
 

Чернюх Б. В.   - професор, завідувач кафедри класичної філології    

Львівського національного університету імені Івана 

Франка, заступник голови 

Шпак О.А.            – доцент кафедри англійської філології 

Латик М.М.                                    - ас. кафедри англійської філології 



Арабська І.Б.                                   - ст.викл. кафедри англійської філології 

 

 

ЕК №4 

035 Філологія  

035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька  

ОП «Німецька та англійська мови і літератури (переклад включно)» 

Захист кваліфікаційної роботи 

 

Голова комісії: 

Максимчук Б.В.                                -к. ф. н., професор кафедри німецької філології 

Львівського національного 

університету імені    Івана Франка 
 

Члени комісії: 

Петращук Н.Є  - к. ф. н., доцент, в .о. завідувача кафедри німецької 

філології, заступник голови 

Назаркевич Х.Я.                             - доцент кафедри німецької філології 

Пиц Т.Б.                                          - доцент кафедри німецької філології 

Теребушко Ю.Р                          - доцент кафедри німецької філології 

 

Державний іспит з другої іноземної мови 

Голова комісії: 

Максимчук Б.В.                                -к. ф. н., професор кафедри німецької філології 

Львівського національного 

університету імені    Івана Франка 
 

Члени комісії: 

Петращук Н.Є  - доцент, в .о. завідувача кафедри німецької 

філології 

Шпак О.А.            – доцент кафедри англійської філології 

Латик М.М.                                     ас. кафедри англійської філології  

Арабська І.Б.                                   ст.викл. кафедри англійської філології 

 

 

 

ЕК №5 

035 Філологія 

035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька 

ОП «Французька та друга іноземні мови і літератури» 

035.051 романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська 

ОП «Іспанська та друга іноземні мови і  літератури» 

Захист кваліфікаційної роботи 

 

Голова комісії: 
 

   Піскозуб З.Т.  - к. ф. н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

французької філології Львівського національного 

університету імені    Івана Франка. 

Члени комісії:  
 



Кость Г.М. -доцент кафедри французької  філології,               

заступник голови комісії 

Цимбалістий  І. Ю.   -доцент кафедри французької філології  

Кабов А. В.  - доцент кафедри французької філології 

Лесько Х.С.                        - доцент кафедри французької філології 

Державний іспит з другої іноземної мови 

Голова комісії: 
 

   Піскозуб З.Т.  - к. ф. н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

французької філології Львівського національного 

університету імені    Івана Франка. 

Члени комісії:  
 

Кость Г.М. -доцент кафедри французької  філології,               

заступник голови комісії 

Шпак О.А.            – доцент кафедри англійської філології 

Латик М.М.                                     ас. кафедри англійської філології  

Арабська І.Б.                                   ст.викл. кафедри англійської філології 

 

 

ЕК №6 

035 Філологія 

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська   

ОП «Переклад ( англійська та друга іноземні мови)» 

Захист кваліфікаційної роботи 

 

   Голова комісії: 
 

   Дзера О.В.   -д. ф. н., професор, завідувач кафедри 

перекладознавства та контрастивної лінгвістики 

імені Григорія Кочура Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

 

 

Члени комісії: 
 

    Андрейчук Н.І.   -професор кафедри перекладознавства та 

контрастивної лінгвістики імені Григорія 

Кочура, заступник голови 

 Грабовецька О.С.    -доцент кафедри перекладознавства та                             

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура  

 



               Ситар Р.А.    -доцент кафедри перекладознавства та  

контрастивної лінгвістики  імені Григорія Кочура  

Василик А.Р.                                      -доцент кафедри перекладознавства та  

контрастивної лінгвістики  імені Григорія Кочура  

Державний іспит з перекладу з другої іноземної мови 

   Голова комісії: 
 

   Дзера О.В.  -д. ф. н., професор, завідувач кафедри 

перекладознавства та контрастивної лінгвістики 

імені Григорія Кочура Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

Члени комісії: 
 

    Андрейчук Н.І. -професор кафедри перекладознавства та 

контрастивної лінгвістики імені Григорія 

Кочура, заступник голови 

Лесько Х.С.                        - доцент кафедри французької філології 

Миколаєвич-Джуман Н.Б.            - асистент кафедри французької філології 

Шум’яцька О. М. - доцент кафедри міжкультурної комунікації та 

перекладу 

 

 

ЕК № 7 

035 Філологія 

035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька  

ОП «Переклад двох іноземних мов та міжкультурні німецькі студії» 

Захист кваліфікаційної роботи 
 

Голова комісії: 

Ляшенко Т.С. – к.ф.н., доцент кафедри міжкультурної 

комунікації та перекладу Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

. 

Члени комісії: 
 

Паславська А.Й. – д.ф.н., професор, завідувач кафедри 

міжкультурної комунікації та перекладу 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка, заступник голови комісії 

Дяків Х.Ю. – доцент кафедри міжкультурної комунікації та 

перекладу 

Паламар Н. І. – доцент кафедри міжкультурної комунікації та 

перекладу 

Шум’яцька О. М. - доцент кафедри міжкультурної комунікації та 

перекладу 

 

Державний іспит з перекладу з другої іноземної мови 



Голова комісії: 

Ляшенко Т.С. – к.ф.н., доцент кафедри міжкультурної 

комунікації та перекладу Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 
 

. 

Члени комісії: 
 

Паславська А.Й. – д.ф.н., професор, завідувач кафедри 

міжкультурної комунікації та перекладу 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка, заступник голови комісії 

Молчко О.О.    -доцент кафедри перекладознавства та                             

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура  

 

            Кам’янець А.Б.    -доцент кафедри перекладознавства та  

контрастивної лінгвістики  імені Григорія Кочура  

Василик А.Р.                                      -доцент кафедри перекладознавства та  

контрастивної лінгвістики  імені Григорія Кочура  

 

  

 

В.о декана факультету іноземних мов    Бораковський Л.А.  

           

 


