
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Н А К А З 
 

«______» _______20__р.                м. Львів                                   №___________ 

 
 

З метою активізації та вдосконалення роботи порадників у Львівському університеті 

імені Івана Франка та на виконання Концепції національного виховання студентської 

молоді, затвердженої 25.06.2009 року (протокол № 7/2-4) колегією Міністерства освіти і 

науки, 

 

н а к а з у ю 

 

§ 1. 

 

Призначити порадниками студентських груп 1 курсу факультету прикладної 

математики та інформатики : 

Чабанюка Ярослава Михайловича, професора кафедри теорії оптимальних процесів 

(група ПМа-11) ; 

Коркуну Андрія Михайловича, асистента кафедри математичного моделювання 

соціально-економічних процесів (група ПМа-12 ) ; 

Селіверстова Романа Григоровича, доцента кафедри програмування ( група ПМо-11) ; 

Клакович Лесю Миронівну, доцента кафедри програмування ( група ПМі-11) ; 

Венгерського Петра Сергійовича, доцента кафедри інформаційних систем ( група 

ПМі-12 ) ; 

Бардилу Сергія Олеговича, асистента кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем ( група ПМі-13 ) ; 

Венгерського Петра Сергійовича, доцента кафедри інформаційних систем ( група 

ПМі-14 ) ; 

Пігуру Оксану Василівну, асистента кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем ( група ПМі-15 ) ; 

Борачка Ігора Володимировича, асистента кафедри обчислювальної математики ( 

група ПМп-11) ; 

Турчин Юлію Ігорівну, асистента кафедри прикладної математики (група ПМп-12). 

 

§ 2. 

 

Призначити порадниками студентських груп 2 курсу факультету прикладної 

математики та інформатики : 

Гнатишин Олександру Павлівну, старшого викладача кафедри теорії оптимальних 

процесів (група ПМа-21) ; 

Добуляк Лесю Петрівну, доцента кафедри математичного моделювання соціально-

економічних процесів (група ПМа-22 ) ; 

Пасічника Тимофія Васильовича, доцента кафедри програмування ( група ПМо-21) ; 

Заболоцького Тараса Миколайовича, доцента кафедри програмування (група ПМі-21); 

Стельмащука Віталія Володимировича, асистента кафедри інформаційних систем 

(група ПМі-22) ; 

Олійника Романа Миколайовича, доцента кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем ( група ПМі-23 ) ; 

Вовка Володимира Дмитровича, доцента кафедри інформаційних систем ( група ПМі-

24 ) ; 

Прядко Ольгу Ярославівну, асистента кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем ( група ПМі-25 ) ; 



Музичука Юрія Анатолійовича, асистента кафедри обчислювальної математики ( 

група ПМп-21) ; 

Борисюк Ярину Євгенівну, асистента кафедри прикладної математики  

( група ПМп-22). 

 

§ 3. 

 

Призначити порадниками студентських груп 3 курсу факультету прикладної 

математики та інформатики : 

Мельничина Андрія Володимировича, доцента кафедри теорії оптимальних процесів 

(група ПМа-31) ; 

Шевчука Саву Павловича, доцента кафедри математичного моделювання соціально-

економічних процесів (група ПМа-32 ) ; 

Музичука Анатолія Омеляновича, доцента кафедри програмування  ( група ПМі-31) ; 

Вагіна Петра Петровича, доцента кафедри інформаційних систем ( група ПМі-32 ) ; 

Колос Надію Мирославівну, асистента кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем ( група ПМі-33 ) ; 

Гарасима Ярослава Степановича, старшого викладача кафедри обчислювальної 

математики ( група ПМп-31) ; 

Коссак Ольгу Святославівну, доцента кафедри прикладної математики  

( група ПМп-32). 

 

§ 4. 

 

Призначити порадниками студентських груп 4 курсу факультету прикладної 

математики та інформатики : 

Николайчук Лесю Василівну, асистента кафедри теорії оптимальних процесів (група 

ПМа-41) ; 

Фундак Лесю Ігорівну, асистента кафедри математичного моделювання соціально-

економічних процесів (група ПМа-42 ) ; 

Малець Романну Богданівну, доцента кафедри програмування ( група ПМі-41); 

Бернакевич Ірину Євстахіїну, доцента кафедри інформаційних систем (група ПМі-42); 

Коковську Ярину Володимирівну, асистента кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем ( група ПМі-43 ) ; 

Дудикевич Анну Теодорівну, доцента кафедри обчислювальної математики ( група 

ПМп-41) ; 

Дяконюк Ліліію Миколаївну, доцента кафедри прикладної математики  

( група ПМп-42). 

 
 

 

         Проректор                                                                         Кухарський В. М.  

  
 

 


