
Склади Екзаменаційних комісій 
для здійснення атестації  в 2020-2021 н.р. 

 

Спеціальність:  111 Математика 
(освітній рівень бакалавра, денна форма навчання) 

 
Комісія №1 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Мазуренко Наталія 
Іванівна  голова ЕК 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент  

доцент кафедри 
алгебри і геометрії  

2 Гаврилків Володимир 
Михайлович член ЕК 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент  

доцент кафедри 
алгебри і геометрії  

3 Осипчук Михайло 
Михайлович член ЕК  

доктор фізико-
математичних наук, 

доцент 

професор кафедри 
математичного і 
функціонального 

аналізу 

4 Семак Галина  
Адамівна секретар ЕК - 

старший лаборант  
кафедри алгебри і 

геометрії 
 

Комісія №2 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Мазуренко Наталія 
Іванівна  голова ЕК 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент  

доцент кафедри 
алгебри і геометрії  

2 Гаврилків Володимир 
Михайлович член ЕК 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент  

доцент кафедри 
алгебри і геометрії  

3 Глушак Інна Дмитрівна член ЕК  кандидат фізико-
математичних наук 

викладач кафедри 
алгебри і геометрії 

4 Семак Галина  
Адамівна секретар ЕК - 

старший лаборант  
кафедри алгебри і 

геометрії 
 



Спеціальність:  113 Прикладна математика 
(освітній рівень бакалавра, денна форма навчання) 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Гой Тарас Петрович голова ЕК 
кандидат фізико-

математичних наук, 
доцент 

доцент кафедри 
диференціальних 

рівнянь і приладної 
математики 

2 Соломко Андрій 
Васильович член ЕК 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент 

доцент кафедри 
математичного і 
функціонального 

аналізу 

3 Глушак Інна Дмитрівна член ЕК  кандидат фізико-
математичних наук 

викладач кафедри 
алгебри і геометрії 

4 Череватий Володимир 
Миколайович секретар ЕК - 

старший лаборант 
кафедри 

диференціальних 
рівнянь і 

прикладної 
математики 

 
 

Спеціальність:  014.09 Середня освіта (Інформатика) 
(освітній рівень бакалавра, денна, заочна форми навчання) 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Дрінь Богдан Михайлович голова ЕК 
Кандидат 

педагогічних наук, 
доцент 

доцент кафедри 
математики та 
інформатики і 

методики навчання 

2 Хрущ Леся Зеновіївна член ЕК 
кандидат 

економічних наук, 
доцент 

доцент кафедри 
математики та 
інформатики і 

методики навчання 

3 Кланічка Юрій 
Володимирович член ЕК 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент 

доцент кафедри 
математики та 
інформатики і 

методики навчання 

4 Гарпуль Оксана Зіновіївна секретар ЕК 
кандидат фізико-

математичних, 
доцент 

доцент кафедри 
математики та 
інформатики і 

методики навчання 
 

 



Спеціальність:  014.04 Середня освіта (Математика) 
(освітній рівень бакалавра, денна форма навчання) 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Собкович Роман Іванович  голова ЕК 
кандидат фізико-

математичних наук, 
доцент  

доцент кафедри 
алгебри і геометрії  

2 Кульчицька Наталія 
Володимирівна член ЕК  

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент 

завідувач кафедри 
математики та 
інформатики і 

методики навчання 

3 Копач Михайло Іванович член ЕК 
кандидат фізико-

математичних наук, 
доцент 

доцент кафедри 
математичного і 
функціонального 

аналізу 

4 Никифорчин Ірина 
Володимирівна секретар ЕК 

кандидат 
економічних наук, 

доцент  

доцент кафедри 
математики та 
інформатики і 

методики навчання 
 

Спеціальність:  014.04 Середня освіта (Математика) 
(освітній рівень бакалавра, заочна форма навчання) 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Собкович Роман Іванович  голова ЕК 
кандидат фізико-

математичних наук, 
доцент  

доцент кафедри 
алгебри і геометрії  

2 Кульчицька Наталія 
Володимирівна член ЕК  

кандидат 
педагогічних наук, 

доцент 

завідувач кафедри 
математики та 
інформатики і 

методики навчання 

3 Івасюк Іван Ярославович член ЕК  
кандидат фізико-

математичних наук, 
доцент  

доцент кафедри 
математичного і 
функціонального 

аналізу  

4 Никифорчин Ірина 
Володимирівна секретар ЕК 

кандидат 
економічних наук, 

доцент  

доцент кафедри 
математики та 
інформатики і 

методики навчання 
 



Спеціальність:  122 Комп’ютерні науки 
(освітній рівень бакалавра, денна форма навчання) 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Горєлов Віталій 
Олевтинович  голова ЕК кандидат технічних 

наук, доцент 

доцент кафедри 
комп’ютерних наук 
та інформаційних 

систем 

2 Ровінський Віктор 
Анатолійович член ЕК кандидат технічних 

наук, доцент 

доцент кафедри 
комп’ютерних наук 
та інформаційних 

систем 

3 Соломко Андрій 
Васильович член ЕК 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент 

доцент кафедри 
математичного і 
функціонального 

аналізу 

4 Василик Ольга 
Ярославівна секретар ЕК - 

старший лаборант 
кафедри 

комп’ютерних наук 
та інформаційних 

систем 
 

Спеціальність:  122 Комп’ютерні науки 
(освітній рівень бакалавра, заочна форма навчання) 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Превисокова Наталія 
Володимирівна голова ЕК кандидат технічних 

наук, доцент  

доцент кафедри 
комп᾽ютерних наук 
та інформаційних 

систем 

2 Ровінський Віктор 
Анатолійович член ЕК кандидат технічних 

наук, доцент 

доцент кафедри 
комп’ютерних наук 
та інформаційних 

систем 

3 Махней Олександр 
Володимирович член ЕК 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент 

доцент кафедри 
диференціальних 

рівнянь і 
прикладної 
математики 

4 Василик Ольга 
Ярославівна секретар ЕК - 

старший лаборант 
кафедри 

комп’ютерних наук 
та інформаційних 

систем 
 



 
Спеціальність:  126 Інформаційні системи та технології 

(освітній рівень бакалавра, денна форма навчання) 
 

Комісія №1 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Превисокова Наталія 
Володимирівна голова ЕК кандидат технічних 

наук, доцент  

доцент кафедри 
комп᾽ютерних наук 
та інформаційних 

систем 

2 Малько Олександр 
Григорович член ЕК кандидат технічних 

наук, доцент 

доцент кафедри 
прикладної 
математики 
ІФНТУНГ  

3 Соломко Андрій 
Васильович член ЕК 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент 

доцент кафедри 
математичного і 
функціонального 

аналізу 

4 Василик Ольга 
Ярославівна секретар ЕК - 

старший лаборант 
кафедри 

комп’ютерних наук 
та інформаційних 

систем 
 

Комісія №2 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Превисокова Наталія 
Володимирівна голова ЕК кандидат технічних 

наук, доцент  

доцент кафедри 
комп᾽ютерних наук 
та інформаційних 

систем 

2 Малько Олександр 
Григорович член ЕК кандидат технічних 

наук, доцент 

доцент кафедри 
прикладної 
математики 
ІФНТУНГ 

3 Петришин Михайло 
Любомирович член ЕК кандидат технічних 

наук  

старший викладач 
кафедри 

комп᾽ютерних наук 
та інформаційних 

систем 

4 Василик Ольга 
Ярославівна секретар ЕК - 

старший лаборант 
кафедри 

комп’ютерних наук 
та інформаційних 

систем 
 
 



Спеціальність:  121 Інженерія програмного забезпечення 
(освітній рівень бакалавра, денна форма навчання) 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Обов’язки у 
Екзаменаційної 

комісії 

Вчене звання, 
науковий ступінь 

Посада за 
основним місцем 

роботи 

1 Кузь Микола Васильович голова ЕК доктор технічних 
наук, професор 

професор кафедри 
інформаційних 

технологій 

2 Козленко Микола 
Іванович член ЕК кандидат технічних 

наук, доцент 

завідувач кафедри 
інформаційних 

технологій 

3 Лазарович Ігор 
Миколайович член ЕК кандидат технічних 

наук, доцент  

доцент кафедри 
інформаційних 

технологій  

4 Ткачук Валерій 
Михайлович секретар ЕК 

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент 

доцент кафедри 
інформаційних 

технологій 
 

 
 
Декан факультету      Пилипів В.М. 


