
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Н А К А З

м. Івано-Франківськ

„28”     03    2017 р.      № 200

Про зміни до наказу 
№ 672 від 03 листопада 2014 р. 
«Про склад постійних комісій 
Вченої ради університету»

У  зв’язку  із  кадровими  змінами,  з  метою  забезпечення  ефективної
організації роботи Вченої ради університету та на підставі ухвали Вченої ради
університету від 28 березня 2017 року (протокол № 3),

НАКАЗУЮ:

1. Оновити  з  28  березня  2017  року  постійні  комісії  Вченої  ради
університету і затвердити у такому складі: 

Постійна  комісія  Вченої  ради  з  питань  організації  навчального
процесу:

Михайлишин Галина Йосипівна –  голова комісії,  проректор з науково-
педагогічної роботи.

Запухляк Руслан Ігорович – начальник НМВ.
Солонець Ірина Федорівна – заступник начальника НМВ.
Гоян Ігор Миколайович – декан філософського факультету.
Яцків Наталія Яремівна – завідувач кафедри французької філології.
Нагорняк Михайло Миколайович – директор Інституту післядипломної

освіти та довузівської підготовки.
Великочий Володимир Степанович – декан факультету туризму.
Пилипів  Володимир  Михайлович –  декан  факультету  математики  та

інформатики
Голод Роман Богданович – декан факультету філології.
Грицуляк Богдан Васильович –  завідувач кафедри анатомії  і  фізіології

людини і тварин. 
Жолоб Олена Михайлівна – провідний фахівець НМВ.



Постійна комісія Вченої ради з питань організації наукової роботи:
Загороднюк Андрій Васильович – проректор з наукової роботи.
Хороб Степан Іванович – завідувач кафедри української літератури.
Климончук Василь Йосифович – завідувач кафедри політології.
Никифорчин  Олег  Ростиславович –  завідувач  кафедри  алгебри  та

геометрії.
Карась  Ганна  Василівна –  професор  кафедри  методики  музичного

виховання та диригування
Ікалюк Леся Михайлівна – доцент кафедри англійської філології.
Якубів Валентина Михайлівна – завідувач кафедри управління та бізнес-

адміністрування  Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки .
Лущак Володимир Іванович – завідувач кафедри біохімії і біотехнології.
Заграй Лариса Дмитрівна – завідувач кафедри соціальної психології.
Москаленко Юрій Михайлович – директор Івано-Франківського коледжу.
Остафійчук  Богдан  Костянтинович –  завідувач  кафедри

матеріалознавства та новітніх технологій.
Стефінін Володимир Володимирович  – голова ради з науково-дослідної

роботи студентів, аспірантів та молодих вчених

Постійна комісія Вченої ради з гуманітарних питань
Кугутяк Микола Васильович – голова комісії, декан факультету історії,

політології та міжнародних відносин.
Кононенко  Віталій  Іванович  –  радник  ректора,  завідувач  кафедри

загального, порівняльного та германського мовознавства
Ґрещук Василь Васильович – завідувач кафедри української мови.
Грицан Анатолій Васильович – директор навчально-наукового інституту 

мистецтв.
Билиця Ярослав Теодорович – декан факультету іноземних мов.
Кланічка Володимир Михайлович – декан факультету природничих наук.
Мицкан  Богдан  Михайлович –  завідувач  кафедри  теорії  і  методики

фізичної  культури і спорту.
Клапчук  Володимир  Михайлович –  завідувач  кафедри  готельно-

ресторанної та курортної справи.
Завгородня Тетяна Костянтинівна – завідувач кафедри педагогіки імені 

Богдана Ступарика.
Дутчак Віолетта Григорівна –  завідувач кафедри музичної україністики

та народно-інструментального мистецтва 
Гаврилишин Петро Михайлович – директор наукової бібліотеки.

Постійна правнича комісія Вченої ради університету 
Васильєва  Валентина  Антонівна  –  голова  комісії,  доктор  юридичних

наук, професор, директор Юридичного інституту, завідувач кафедри цивільного
права.

Вівчаренко  Олег  Антонович  –  голова  комісії  по  трудових  спорах;
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового, екологічного та
аграрного права.

Блаженко Тетяна Володимирівна – начальник юридичного відділу;



Яцущак Катерина Михайлівна –  провідний юрисконсульт юридичного
відділу.

Присташ Лідія  Тихонівна –  кандидат  юридичних наук,  доцент,  доцент
кафедри теорії та історії держави і права.

Постійна бюджетно-фінансова комісія Вченої ради Університету:
Благун  Іван  Семенович –  голова  комісії,  доктор  економічних  наук,

професор, декан економічного факультету.
Голубовська Наталія Володимирівна – начальник планового відділу.
Григорів Ольга Орестівна – кандидат економічних наук, доцент, головний

бухгалтер університету.
Левандівський Омелян Тарасович – доцент кафедри фінансів.

Постійна комісія Вченої ради з кадрових питань:
Шинкарук  Ярослав  Іванович –  голова  комісії,  проректор  з  науково-

педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку. 
Михайлишин  Галина  Йосипівна –  проректор  з  науково-педагогічної

роботи. 
Шарин  Сергій  Володимирович –  проректор  з  науково-педагогічної

роботи.
Смішко Орест Володимирович – начальник відділу кадрів.
Копчак Юрій Степанович – голова первинної  профспілкової організації

працівників.
Москаленко Юрій Михайлович – директор Івано-Франківського коледжу.
Гасюк Іван Михайлович – декан фізико-технічного факультету. 

Постійна комісія Вченої ради з питань міжнародного співробітництва:
Марчук  Василь  Васильович –  голова  комісії,  завідувач  кафедри

політичних інститутів та процесів.
Ткач  Олег  Володимирович  –  завідувач  кафедри менеджменту  і

маркетингу.
Петришин Любомир Богданович – завідувач кафедри інформатики.
Остапович Олег Ярославович – завідувач кафедри німецької філології.
Коцюбинський  Володимир  Олегович –  доцент  кафедри

матеріалознавства і новітніх технологій.
Ткачівський Василь Васильович – завідувач кафедри іноземних мов.
Гурак Ігор Федорович – завідувач кафедри міжнародних відносин.
Никируй Любомир Іванович – доцент кафедри фізики і  хімії  твердого

тіла.

Постійна  комісія  Вченої  ради    з  моніторингу  якості  надання  освітніх
послуг  :

Шарин Сергій Володимирович –  голова комісії,   проректор з науково-
педагогічної роботи.

Кондур Оксана Созонтівна – заступник декана Педагогічного факультету.
Баланюк Іван Федорович  – завідувач кафедри обліку і аудиту.



Банасевич Ірина Іванівна – доцент кафедри цивільного права (за згодою).
Бойчук Володимира Михайлівна – заступник декана фізико-технічного

факультету(за згодою).
Василишин  Ярослава  Іванівна  –  завідувач  відділу  виробничої

(навчальної) практики університету (за згодою).
Гой  Тарас  Петрович –  доцент  кафедри  диференціальних  рівнянь  і

прикладної математики. 
Жерноклеєв Олег Станіславович  – завідувач кафедри всесвітньої історії.
Луцан Надія Іванівна – завідувач кафедри фахових методик і технологій

початкової освіти.
Серганюк  Любов  Іванівна –  завідувач  кафедри  методики  музичного

виховання і диригування.
Шикиринець  Василь  Васильович –  завідувач  кафедри  організації

туризму та управління соціокультурної діяльності.
Яців Ярослав Миколайович  – декан факультету фізичного виховання і

спорту.

Постійна комісія з питань студентського життя університету
Романкова Лілія Миколаївна – голова комісії, завідувач відділу виховної

та психолого-педагогічної роботи.
Карпенко Зіновія Степанівна – завідувач кафедри вікової та педагогічної

психології.
Кобецька Надія Романівна – завідувач кафедри трудового, екологічного та

аграрного права.
Дума Зіновій Васильович – завідувач кафедри фізичної реабілітації.
Салій Ярослав Петрович – професор кафедри фізики і хімії твердого тіла.
Креховецький Іван Ігорович – голова студентського сенату.
Комар Віталій Олегович – голова студентського профкому.
Мохнацький Марк Любомирович – аспірант.
Трач Наталія Володимирівна – сенатор Педагогічного факультету.
Казанський Михайло Юрійович – сенатор факультету історії, політології

та міжнародних відносин.
2. Наказ оприлюднити на офіційному сайті Університету.
3. Наказ ректора від 03 листопада 2014 року № 672 «Про затвердження

складу  постійних  комісій  Вченої  ради  ДВНЗ  «Прикарпатський  національний
університет  імені  Василя  Стефаника»  з  28.03.2017  року  вважати  таким,  що
втратив чинність.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-
педагогічної роботи Михайлишин Г.Й.

Ректор І.Є. Цепенда


