
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 

м. Дубляни 

від “ __ “ ___________ 2020 р.                                                         №______ 

 

 

Про затвердження складу  

предметних комісій при  

вступі до аспірантури 

у 2020 році 

 

 

Для прийому вступних іспитів до аспірантури у 2020 році утворити 

предметні комісії в складі: 

1. Спеціальність 201 Агрономія 

Лихочвор В.В.       – голова комісії, д.с.-г.н, професор, член -кор. НААНУ,  

зав. кафедри технологій в рослинництві; 

Члени комісії: 

Шувар І.А.            – д.с.-г.н., професор, професор кафедри технологій в 

рослинництві; 

Борисюк В.С.       – к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри технологій в 

рослинництві. 

 

2. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 

Керницький І.С.      – голова комісії, д.т.н., професор, зав. кафедри 

машинобудування; 

Члени комісії: 

Крайник Л.В.     – д.т.н., професор, професор кафедри автомобілів і   

тракторів; 

Сиротюк В.М.        – к.т.н., професор, професор кафедри електротехнічних 

систем. 

 

3. Спеціальність 073 Менеджмент 

Костирко І.Г. – голова комісії, д.е.н., професор, професор кафедри обліку 

та оподаткування; 

Члени комісії: 

Дубневич Ю.В.        – к.е.н., доцент, зав. кафедри менеджменту імені професора 

Є. В. Храпливого; 

Ковалів В.М.         – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені 

професора Є. В. Храпливого. 
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4. Спеціальність 051 Економіка   

Черевко Г.В.         – голова комісії, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки; 

Члени комісії: 

Гринкевич С.С.     – д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародних економічних 

відносин та маркетингу; 

Сиротюк Г.В.          – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки. 

 

5. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Губені Ю.Е.          – голова комісії, д.е.н., професор, зав. кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

Члени комісії: 

Крупа О.М.       – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності; 

Крупа В.Р.            – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

 

6. Спеціальність 101 Екологія 

Хірівський П.Р.       – голова комісії, к.б.н., доцент, зав. кафедри екології; 

Члени комісії: 

Капрусь І.Я.              – д.б.н., професор, професор кафедри екології; 

Качмар Н.В.              – к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри екології. 

 

7. Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Лучко Й.Й.            – голова комісії, д.т.н. професор, професор кафедри 

будівельних конструкцій; 

Члени комісії: 

Білозір В.В.             – к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій; 

Боднар Ю.І.             – к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій. 

 

8. Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій 

Ступень Р.М.          – голова комісії, д.е.н., доцент, доцент кафедри геодезії та 

геоінформатики.; 

Члени комісії: 

Таратула Р.Б.         – к.е.н., доцент, зав. кафедри земельного кадастру; 

Колодій П.П. – к.е.н., доцент, доцент кафедри геодезії та геоінформатики. 

 

9. Іноземна мова 

Добровольська С.Р.  – голова комісії, к.е.н., зав. кафедри іноземних мов; 

Члени комісії: 

Городецька Н.Г.        – к.псих.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов; 

Іщенко О.Я.        – ст. викладач кафедри іноземних мов. 

 

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ,  

  АКАДЕМІК НААНУ                  В.В.СНІТИНСЬКИЙ 
 

 
 

 

Проект наказу вносить завідувач відділу аспірантури та докторантури Дацко Т.М. 


