
 

Склад ЕК №1 

Спеціальність 124 “Системний аналіз” (бакалавр)  

1. Поліщук Олександр Дмитрович - провідний науковий співробітник Інституту прикладних 

проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України, 

голова ЕК;  

2. Шахно Степан Михайлович - завідувач кафедри теорії оптимальних процесів факультету 

прикладної математики та інформатики, професор; 

3. Бартіш Михайло Ярославович – професор каф. теорії оптимальних процесів факультету 

прикладної математики та інформатики; 

4. Сеньо Петро Степанович  - зав. каф. мат. моделювання соц.- економічних процесів 

факультету прикладної математики та інформатики, професор; 

5. Цегелик Григорій Григорович – професор кафедри мат. моделювання соц.- економічних 

процесів факультету прикладної математики та інформатики; 

6. Коваль Наталія Володимирівна – завідувач лабораторії математичного та комп’ютерного 

моделювання кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів 

факультету прикладної математики та інформатики, секретар комісії. 

 

Склад ЕК №2 

Спеціальність 014.09”Середня освіта (інформатика)” (бакалавр),   

Спеціальність 122 ”Комп’ютерні науки” (бакалавр). 

1. Бутрим Олександр Юрійович - професор кафедри радіофізики Харківського НУ імені В.Н. 

Каразіна, ментор Центру розвитку талантів SoftServe, голова ЕК; 

2. Притула Микола Миколайович – завідувач кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем факультету прикладної математики та інформатики, професор; 

3. Шинкаренко Георгій Андрійович – завідувач кафедри інформаційних систем факультету 

прикладної математики та інформатики, професор; 

4. Ярошко Сергій Адамович  – зав. кафедри програмування факультету прикладної 

математики та інформатики, доцент; 

5. Заболоцький Тарас Миколайович – професор кафедри програмування факультету 

прикладної математики та інформатики; 

6. Янчинська Олександра Степанівна – інженер I категорії кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем факультету прикладної математики та інформатики, секретар 

комісії. 

 

Склад ЕК №3 

Спеціальність 113 “Прикладна математика” (бакалавр) 

1. Журавчак Любов Михайлівна - професор кафедри програмного забезпечення 

Національного університету «Львівська політехніка», старший науковий співробітник, 

голова ЕК; 

2. Хапко Роман Степанович – завідувач кафедри обчислювальної математики факультету 

прикладної математики та інформатики, професор; 

3. Кухарський Віталій Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи та 

інформатизації, доцент кафедри прикладної математики факультету прикладної 

математики та інформатики; 

4. Дияк Іван Іванович – в.о. декана факультету прикладної математики та інформатики, 

професор кафедри прикладної математики факультету прикладної математики та 

інформатики; 

5. Ящук Юрій Олександрович – завідувач кафедри прикладної математики, доцент кафедри 

прикладної математики факультету прикладної математики та інформатики; 

6. Пахолків Лілія Богданівна– завідувач лабораторії комп’ютерного моделювання кафедри 

обчислювальної математики факультету прикладної математики та інформатики, секретар 

комісії. 

 

 

 

 



 

Склад ЕК №3  

Спеціальність 113 “Прикладна математика” (магістр)  

1. Жолткевич Григорій Миколайович - професор кафедри теоретичної та прикладної 

інформатики факультету математики і інформатики Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, голова ЕК; 

2. Ящук Юрій Олександрович – завідувач кафедри прикладної математики факультету 

прикладної математики та інформатики, доцент; 

3. Хапко Роман Степанович – завідувач кафедри обчислювальної математики факультету 

прикладної математики та інформатики, професор; 

4. Rubino Bruno – Full Professor, University of L'Aquila (Italy). 

5. Lattanzio Сorrado – Full Professor, University of L'Aquila (Italy). 

6. Пахолків Лілія Богданівна– завідувач лабораторії кафедри обчислювальної математики 

факультету прикладної математики та інформатики, секретар комісії. 

 

Склад ЕК №4 

Спеціальність 125 “Кібербезпеки” (бакалавр) 

1. Кирик Мар’ян Іванович - професор кафедри телекомунікацій Національного університету 

«Львівська політехніка», голова ЕК; 

2. Венгерський Петро Сергійович – завідувач кафедри кібербезпеки факультету прикладної 

математики та інформатики, професор; 

3. Трушевський Валерій Миколайович – доцент кафедри кібербезпеки факультету 

прикладної математики та інформатики; 

4. Клакович Леся Миронівна – доцент кафедри програмування факультету прикладної 

математики та інформатики; 

5. Щербина Юрій Миколайович – професор кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем факультету прикладної математики та інформатики; 

6. Кириченко Наталія Володимирівна – асистент кафедри дискретного аналізу та 

інтелектуальних систем факультету прикладної математики та інформатики, інженер 

кафедри кібербезпеки (0,5 ст. сумісництво); секретар комісії. 

 

 


