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Кандидат технічних наук

Народилася 5 червня 1983 р. у м. Львові. Батьки — 
випускники Львівської політехніки: бать-
ко, Богдан Іванович, закінчив інститут за 

спеціальністю «Водопостачання і каналізація», здобув-
ши кваліфікацію інженера-будівельника, а мати, Любов 
Дмитрівна, — за спеціальністю «Прикладна математика», 
здобувши кваліфікацію інженера-математика.

Поставши перед вибором майбутньої професії, Ольга 
Богданівна вирішила, що кваліфікація магістра з управ-
ління навчальним закладом стане їй у пригоді на шляху 
кар’єрного зростання.

Упродовж 2011–2012 рр. навчалася в Інституті права 
та психології Національного університету «Львівська 
політехніка» за спеціальністю «Управління навчальним 
закладом». Магістерську роботу на тему «Правовий статус 
керівника ВНЗ» захистила на «відмінно» та отримала дип-
лом з відзнакою. З 2003 по 2005 р. працювала на посаді 
юрисконсульта в ТОВ «Ренесанс».

Викладацьку діяльність розпочала 2007 р. із посади 
викладача кафедри правових засад підприємництва 
у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
(ЛДУВС). Згодом працювала викладачем та старшим викла-
дачем кафедри цивільно-правових дисциплін цього вишу.

Сьогодні обіймає посаду доцента кафедри цивільно-
правових дисциплін юридичного факультету ЛДУВС.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Правосуб’єктність суду у виконавчому провадженні» зі 
спеціальності «Цивільне право і цивільний процес; сі-
мейне право; міжнародне приватне право» у Національній 
академії внутрішніх справ України. Є автором понад 
100 наукових та навчально-методичних праць, у тому 
числі одного підручника та двох навчальних посібників.

Ольга Богданівна зазначає, що отримані під час нав-
чання у Львівській політехніці знання активно використовує 
у практичній трудовій діяльності. Вона постійно підтримує 
зв’язок із альма-матер, — завжди звертається за порадою, 
у разі виникнення якогось питання, до працівників рідної ка-
федри; бере участь у конференціях, організованих кафедрою. 
Вона щиро вдячна викладачам НУ «ЛП», кожен з яких — ха-
ризматична особистість, приклад, вартий наслідування.

Серед хобі О. Б. Верби-Сидор — читання, вишивання, 
фотографування. Особливо захоплюється постаттю 
першого католицького святого, що жив у Львові, — Яна 
з Дуклі.

Одружена, виховує сина Іванка. Життєве кредо — 
«Слава Богу за все!»

Народився 7 серпня 1969 р. в м. Долині Івано-Фран-
ків ської області у родині працівників нафтогазової 
галузі Юлія Ільковича та Оксани Андріївни Витязів.

Упродовж 1985–1991 рр. навчався на механіко-техноло-
гічному факультеті Львівського політехнічного інституту 
за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація 
машинобудування». На вибір навчального закладу вплинула 
престижність вищої технічної освіти та високий рейтинг ЛПІ. 
Завершивши навчання, був направлений на роботу до Івано-
Франківського інституту нафти і газу на ка фед ру теоретичної 
механіки, де працював на посадах інженера, молодшого 
і старшого наукового співробітника. З 1993 по 1996 р. на цій 
же ка фед рі навчався в аспірантурі під керівництвом проф. 
В. І. Векерика. В 2001 р. здобув науковий ступінь кандидата тех-
нічних наук, захистивши дисертацію на тему «Удосконалення 
технології буріння свердловин долотами ріжучого типу з ви-
користанням віброзахисних пристроїв». З 1999 р. — асистент, 
з 2001 р. — доцент ка фед ри морських нафтогазових споруд. 
З 2004 по 2008 р. очолював Раду молодих вчених і спеціалістів 
університету. В 2004 р. за рішенням Івано-Франківської облас-
ної державної адміністрації та обласної ради отримав премію 
та диплом «Кращий молодий науковець».

З 2007 по 2009 р. працював заступником декана газо-
нафтопромислового факультету, а у вересні 2009 р. був 
обраним деканом газонафтопромислового факультету 
ІФНТУНГ.

В жовтні 2014 р. за конкурсом призначений на посаду 
директора Інституту нафтогазових технологій ІФНТУНГ.

Олег Юлійович — дійсний член Наукового товариства 
імені Шевченка (2008), академік Української нафтогазової 
академії (2013). Він активно залучається до міжнародної 
співпраці з європейськими вишами, зокрема з 2010 р. 
співпрацює в навчальному та науковому напрямах 
з Краківською гірничо-металургійною академією імені 
С. Сташица (Польща). З 2011 р. читає лекції польським 
студентам вказаного вишу на тему «Прогресивні технології 
в нафтогазовидобутку». Є автором більше ніж 60 публіка-
цій та методичних розробок, співавтором п’яти моногра-
фій; має 11 авторських свідоцтв та патентів України.

Основні напрями наукових досліджень: динаміка роботи 
бурильного інструменту, колтюбінгові технології в нафтога-
зовидобутку, технології видобування метану із газогідратів.

Разом із дружиною, Людмилою Максимівною, виховує 
синів Андрія та Максима. Старший — студент ІФНТУНГ.

Життєве кредо: «Завжди і всюди діяти гуманно, чесно 
та справедливо».




