
Додаток  

до розпорядження начальника 

обласної військової адміністрації 

від ____________ №____________ 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з відбору лауреатів премії для працівників наукових 

установ і закладів вищої освіти Львівської області у 2023 році 

 

ЛЕСИК  

Роман Богданович 

завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і 

біоорганічної хімії Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького, 

професор, голова конкурсної комісії (за згодою) 

 

ШЕВЧЕНКО 

Дар’я Олександрівна 

головний спеціаліст відділу інновацій, 

дистанційного навчання, координації 

діяльності закладів вищої освіти, науки, 

професійної освіти департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації, секретар 

конкурсної комісії 
 

Члени конкурсної комісії: 

БЕХТА  

Павло Антонович 

доктор технічних наук, професор 

Національного лісотехнічного університету 

України (за згодою); 

 

БЛІХАРСЬКИЙ  

Ярослав Зіновійович 

доктор технічних наук, доцент, професор 

Національного університету «Львівська 

політехніка» (за згодою); 

 

ВОЗНЯК  

Галина Василівна 

 

провідний науковий співробітник відділу 

регіональної фінансової політики Інституту 

регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього 

НАН України (за згодою); 

 

ВОЛОШИНОВСЬКИЙ 

Анатолій Степанович 

доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри експериментальної фізики 

Львівського національного університету 

ім. Івана Франка (за згодою); 

 

ДМИТРАХ  

Ігор Миколайович 

член-кореспондент НАН України, доктор 

технічних наук, професор, завідувач відділу 

№ 10 міцності матеріалів і конструкцій у 

водневовмісних середовищах Фізико-
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механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН 

України (за згодою); 

 

КІНДРАЦЬКИЙ  

Богдан Ілліч 

завідувач кафедри експлуатації та ремонту 

автомобільної техніки Національного 

університету «Львівська політехніка» (за 

згодою) 

 

КУЗЬМЕНКО  

Оксана Мирославівна 

доктор філологічних наук, старший науковий 

співробітник, в.о. завідувача відділу соціальної 

антропології Інституту народознавства НАН 

України, дійсний член НТШ (за згодою); 

 

НАХЛІК  

Євген Казимирович 

доктор філологічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, директор 

Інституту Івана Франка НАН України (за 

згодою); 

 

ПИЛИПЧУК 

Святослав Михайлович 

доктор філологічних наук, професор кафедри 

української фольклористики імені Філарета 

Колесси Львівського національного 

університету імені Івана Франка (за згодою); 

 

СОДОМОРА  

Павло Андрійович 

кандидат філологічних наук, доктор 

філософських наук, доцент кафедри латинської 

та іноземних мов Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького 

(за згодою); 

 

ФЕДУШКО  

Соломія Степанівна 

кандидат технічних наук, доцент  

Національного університету «Львівська 

політехніка» (за згодою); 

 

ЩЕДРИК  

Володимир Пантелеймонович 

доктор фізико-математичних наук, провідний 

науковий співробітник відділу № 14 алгебри 

Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я.С. Підстригача НАН України 

(за згодою). 

 

_________________________________________________________ 

 


