
Склади Екзаменаційних комісій 
для здійснення державної атестації  в 2017-2018 н.р. 

 

Напрям підготовки 6.040201 Математика 
(освітній рівень бакалавра, денна форма навчання) 

 
1. Копач М.І. – голова Екзаменаційної комісії, завідувач кафедри 

математичного і функціонального аналізу, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент; 

2. Собкович Р.І. – член Екзаменаційної комісії, доцент кафедри  алгебри і 
геометрії, кандидат фізико-математичних наук; 

3. Василишин П.Б. – член Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 
диференціальних  рівнянь і прикладної математики, 
кандидат фізико-математичних наук; 

4. Марцінків М.В. – секретар Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 
математичного і функціонального аналізу. 

 

Напрям підготовки 6.040205 Статистика 
(освітній рівень бакалавра, денна форма навчання) 

 
1. Кульчицька Н.В. – голова Екзаменаційної комісії, завідувач кафедри 

статистики і вищої математики, кандидат педагогічних 
наук, доцент; 

2. Шевчук Р.В. – член Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 
статистики і вищої математики, кандидат фізико-
математичних наук; 

3. Мазуренко Н.І. – член екзаменаційної комісії, доцент кафедри алгебри і 
геометрії, кандидат фізико-математичних наук; 

4. Толпегіна С.О. – секретар Екзаменаційної комісії, старший лаборант 
кафедри статистики і вищої математики. 

 
Напрям підготовки 6.040301 Прикладна математика 
(освітній рівень бакалавра, денна форма навчання) 

 
1. Гой Т.П. – голова Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 

диференціальних рівнянь і прикладної математики, 
кандидат фізико-математичних наук; 

2. Шарин С.В. – член Екзаменаційної комісії, професор кафедри 
математичного і функціонального аналізу, доктор 
фізико-математичних наук; 

3. Гаврилків В.М.  –  член Екзаменаційної комісії, доцент кафедри алгебри і 
геометрії, кандидат фізико-математичних наук; 

4. Череватий В.М.  –  секретар Екзаменаційної комісії, старший лаборант 
кафедри диференціальних рівнянь і прикладної 
математики. 

 



Напрям підготовки  6.040302  Інформатика 
(освітній рівень бакалавра, денна форма навчання) 

 
1. Семаньків М.В.     – голова Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 

інформатики, кандидат технічних наук; 
2. Лазарович І.М.  – член Екзаменаційної комісії,  доцент кафедри 

інформаційних    технологій, кандидат технічних наук; 
3. Соломко А.В.         – член Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 

математичного і функціонального аналізу, кандидат 
фізико-математичних наук; 

4. Гарпуль О.З.  – секретар Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 
інформаційних технологій, кандидат фізико-
математичних наук. 

 
 

Напрям підготовки  6.040302  Інформатика 
(освітній рівень бакалавра, заочна форма навчання) 

 
1. Семаньків М.В.     – голова Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 

інформатики, кандидат технічних наук; 
2. Горєлов В.О.  – член Екзаменаційної комісії,  доцент кафедри 

інформатики, кандидат технічних наук; 
3. Махней О.В.         –  член Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 

диференціальних рівнянь і прикладної математики, 
кандидат фізико-математичних наук; 

4. Гарпуль О.З.  – секретар Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 
інформаційних технологій, кандидат фізико-
математичних наук. 

 
 

Спеціальність  111 Математика 
(освітній рівень магістра, денна форма навчання) 

 
1. Загороднюк А.В. ‒ голова Екзаменаційної комісії, професор кафедри 

математичного і функціонального аналізу, доктор 
фізико-математичних наук; 

2. Василишин П.Б. – член Екзаменаційної комісії, доцент кафедри 
диференціальних рівнянь і прикладної математики, 
кандидат фізико-математичних наук; 

3. Мазуренко Н.І. – член Екзаменаційної комісії, доцент кафедри алгебри і 
геометрії, кандидат фізико-математичних наук; 

4. Семак Г.А. – секретар Екзаменаційної комісії, старший лаборант 
кафедри алгебри і геометрії.  

 
 
 

Декан факультету      Пилипів В.М 


