
Ректору 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

проф. Мельнику В.П. 

 

Деканат механіко-математичного факультету просить затвердити такий склад 

екзаменаційних комісій у 2022 році: 
 

ЕК № 1 

Спеціальність – 111 Математика (спеціалізація – Математична економіка та економетрія) (денна 

ф.н.) 

Спеціальність – 112 Статистика (спеціалізація – Статистика в інформаційних технологіях) (денна 

ф.н.) 

1. Радул Т.М. – доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри алгебри, топології та основ математики 

– голова комісії; 

2. Гуран І.Й. – декан механіко-математичного ф-ту, доцент кафедри алгебри, топології та основ 

математики – член комісії; 

3. Барабаш Г.М. – доцент кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та 

страхової математики  – член комісії; 

4. Сидоренко Ю.М. – доцент кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та 

страхової математики – член комісії; 

5. Жерновий Ю.В. – доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь – член 

комісії. 

Секретар комісії – ст. лаборант Грабчак Г.Є. 
 

ЕК № 1 

Спеціальність – 113 Прикладна математика (спеціалізація – Математичне моделювання та 

комп’ютерна механіка) (денна ф.н.) 

1. Радул Т.М. – доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри алгебри, топології та основ математики 

– голова комісії; 

2. Андрейків О.Є. – професор, в.о. завідувача кафедри механіки – член комісії; 

3. Кузь І.С. – заступник декана, доцент кафедри механіки – член комісії; 

4. Слободян М.С. – заступник декана, доцент кафедри механіки – член комісії; 

5. Червінка К.А. – доцент кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та 

страхової математики – член комісії. 

Секретар комісії – інженер Галазюк Т.В. 
 

ЕК № 2 

Спеціальність – 111 Математика (спеціалізація – Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія 

ігор) (денна ф.н.) 

Спеціальність – 111 Математика (спеціалізація – Комп’ютерний аналіз математичних моделей) 

(денна ф.н.)  

Спеціальність – 014 Середня освіта (Математика) (денна ф.н.) 

Спеціальність – 014 Середня освіта (Математика) (заочна ф.н.) 

1. Кирилич В.М. – доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математичної економіки, 

економетрії, фінансової та страхової математики – голова комісії; 

2. Лопушанська Г.П. – професор кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь – 

член комісії; 

3. Бокало Б.М. – доцент кафедри алгебри, топології та основ математики – член комісії; 

4. Головата О.М. – доцент кафедри теорії функцій і функціонального аналізу – член комісії; 

5. Іщук Ю.Б. – доцент кафедри алгебри, топології та основ математики – член комісії. 

Секретар комісії – ст. лаборант Пстрий К.М.  
 

 

 

 

Декан  механіко-математичного факультету    Ігор ГУРАН 


