
УХВАЛИ 2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

СЕРПЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 1) 

 

1. Прийняти інформацію про підсумки вступної кампанії і підготовку до нового 2021-2022 

навчального року до відома. 

 

2. Просити Вчену раду Університету підтримати пропозицію перереєстрації журналу 

“Математичні студії” як спільного видання Університету та Львівського математичного 

товариства. 

 

3. Затвердити робочі програми навчальних курсів. 

 

4. Відрядити студентів-магістрів Гаджун К.П., Демченко А.В., Пенгрин М.Є. та Бабій М.В. на 

навчання в університет м. Берген (Норвегія) в першому семестрі 2021/2022 н.р. згідно із 

зазначеними програмами з 01.09.2021 по 20.12.2021.  

Перевести студентів-магістрів Гаджун К.П., Демченко А.В., Пенгрин М.Є. та Бабій М.В. на 

індивідуальний графік навчання і затвердити їхні індивідуальні плани навчання на перший 

семестр 2021/2022 н.р. 

 

5. Направити асистента кафедри механіки Яджак Н.С. на конкурс презентацій дисертаційних 

робіт УКРАІНЕТ 2021, який відбудеться в рамках наукової конференції “Дні України в Берліні 

та Бранденбурзі: розвиток українсько-німецької академічної співпраці і побудови міцної 

Європи разом” з 14.09.2021 по 18.09.2021, для представлення дисертаційної роботи 

“Розроблення моделей росту коротких тріщин у металевих матеріалах за тривалих 

навантажень та експлуатаційних середовищ”, що виконується згідно з Угодою про подвійне 

керівництво дисертаційною роботою у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка та Університеті Клермон-Овернь, Франція. 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 2) 

 

1. Подати зміни до складу Ради. 

 

2. Рекомендувати кандидатуру доцента кафедри математичної економіки, економетрії, 

фінансової та страхової математики Куриляка А.О.  на здобуття премії обласної державної 

адміністрації і обласної ради для молодих учених і спеціалістів за 2021 рік. 

 

3. Рекомендувати кандидатуру професора кафедри механіки Андрейківа О.Є. на здобуття 

премії обласної державної адміністрації і обласної ради для відомих учених і спеціалістів за 

2021 рік. 

 

4. Не рекомендувати кандидатуру професора кафедри мат. статистики і диф. рівнянь Бокала 

М.М. на здобуття премії обласної державної адміністрації і обласної ради для відомих учених 

і спеціалістів за 2021 рік. 

 

5. Підтримати відкриття освітньо-професійної програми “Фінансова та страхова математика” 

першого бакалаврського рівня. 

 

6. Підтримати пропозицію поділу мотиваційного фонду. 



 

7. Рекомендувати до друку підручник “Прикладна алгебра” авторства Б. В. Забавського, В.І. 

Андрійчука, А.І. Гаталевича, О.В. Домші, Ю.Б. Іщука та О.М. Романіва. 

 

8. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Вища математика для економістів. 

Твердження, приклади і задачі” авторства Б.М. Тріща. 

 

9. Підтримати переведення на індивідуальний графік навчання в зв’язку з народженням та 

вихованням дитини студентки 3-го курсу групи МТС-31 Радоман Є.О. 

 

 

ЖОВТЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 3) 

 

1. Затвердити наступні теми дисертаційних робіт: 

 

Аспіранта 1-го року навчання Звягіна Н.С. “Методи визначення залишкового ресурсу 

елементів конструкцій за маневрового навантаження і агресивних середовищ” (науковий 

керівник – проф. Андрейків О.Є.). 

 

Аспіранта 1-го року навчання Лисецького Т.Б. “Асимптотичний аналіз і перехідні явища 

для повної кількості частинок в гіллястих процесах” (науковий керівник – проф. Єлейко 

Я.І.). 

 

2. Прийняти інформацію про підготовку звіту про наукову  роботу за 2021 рік до відома. 

 

3. Затвердити навчальний план освітньої програми “Фінансова та страхова математика” 

першого бакалаврського рівня (гарант програми – доц. Прокопишин І.А.). 

 

4. Рекомендувати до друку навчальний посібник “ Елементи теорії ймовірностей і 

математична статистика” авторства Максимука О.В., Верби І.І., Максимука А.О. 

 

5. Змінити наукового керівника магістрам другого року навчання Зорій Максиму та 

Омельченко Валерію на  асист. Ярову О.А. та проф. Єлейка Я.І. відповідно. 

 

6. Підтримати запит на виконання держбюджетних тем: 

1. “Топологічна алгебра і асимптотична топологія та їх застосування”,  

 

науковий керівник проекту – доктор фіз.-мат. наук, проф. Банах Т.О.  

фінансування – 1500 тис. грн. на 3 роки (500 тис. на рік) з 1.01.2022 по 31.11.2024. 

 

2. “Дослідження математичних моделей природних та соціально-економічних 

процесів”,  

 

науковий керівник проекту – доктор фіз.-мат. наук, проф. Бокало М.М.  

фінансування – 1500 тис. грн. на 3 роки (500 тис. на рік) з 1.01.2022 по 31.11.2024 

 

3. “Розроблення розрахункових методів для визначення залишкової довговічності 

елементів конструкцій за маневрового навантаження та агресивних середовищ ”,  

 

науковий керівник проекту – доктор фіз.-мат. наук, проф. Андрейків О.Є.  

фінансування – 1500 тис. грн. на 3 роки (500 тис. на рік) з 1.01.2022 по 31.11.2024 



 

4. “Нові ймовірнісно-аналітичні методи у комплексному аналізі та теорії операторів 

”,  

 

науковий керівник проекту – доктор фіз.-мат. наук, проф. Скасків О. Б.  

фінансування – 1500 тис. грн. на 3 роки (500 тис. на рік) з 1.01.2022 по 31.11.2024 

 

 

ЛИСТОПАД (ПРОТОКОЛ № 4) 

 

1. Розподілити мотиваційний фонд між працівниками факультету у відношенні поданому в 

додатковому файлі. 

 

2.  Затвердити навчальний план освітньої програми “Математика” другого  (магістерського) 

рівня вищої освіти  (гарант програми – проф. Чижиков І.Е.). 

 

3. Затвердити навчальний план освітньої програми “Статистичний аналіз даних” другого  

(магістерського) рівня вищої освіти  (гарант програми – доц. Головатий Ю.Д.). 

 

4. Рекомендувати до друку методичний посібник “Рівноскладеність і рівновеликість” 

авторства І.Й. Гурана, О.В. Гутіка. 

 

5. Затвердити  зміст випуску №90 Вісника Львівського Університету, серія мех.-мат. 

 

 

ГРУДЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 5) 

 

1. Звіт голови ЕК №1 про роботу комісії затвердити. 

    Звіт голови ЕК №2 про роботу комісії затвердити. 

Всі зауваження та пропозиції врахувати у навчальному процесі. 

 

2. Прийняти інформацію про звіт про наукову роботу механіко-математичного факультету до 

відома. 

 

3. Прийняти інформацію про підведення підсумків І етапу всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт (доповідають завідувачі кафедрами) до відома. 

 

4. Прийняти інформацію про зимову екзаменаційну сесію до відома. 

 

5. Відрядити студентку-магістриню першого року навчання Бабій Марію на навчання в 

університет м. Берген (Норвегія) за програмою академічної мобільності з 22 січня 2022 по 20 

червня 2022 року. 

 

Перевести студентку-магістриню Бабій Марію на індивідуальний графік навчання і 

затвердити її індивідуальний план навчання на другий семестр 2021/2022 н.р. 

 

6. Відрядити студента-магістра першого року навчання Вербовського Данила на навчання в 

університет м. Берген (Норвегія) за програмою академічної мобільності з 19 січня 2022 по 20 

червня 2022 року. 

 



Перевести студента-магістра Вербовського Данила на індивідуальний графік навчання і 

затвердити його індивідуальний план навчання на другий семестр 2021/2022 н.р. 

 

7. Відрядити студентку-магістриню першого року навчання Демченко Анастасію на навчання 

в університет м. Берген (Норвегія) за програмою академічної мобільності з 8 січня 2022 по 20 

червня 2022 року. 

 

Перевести студентку-магістриню Демченко Анастасію на індивідуальний графік навчання 

і затвердити її індивідуальний план навчання на другий семестр 2021/2022 н.р. 

 

8. Відрядити студента-магістра першого року навчання Марусяка Михайла на навчання в 

університет м. Берген (Норвегія) за програмою академічної мобільності з 11 січня 2022 по 20 

червня 2022 року. 

 

Перевести студента-магістра Марусяка Михайла на індивідуальний графік навчання і 

затвердити його індивідуальний план навчання на другий семестр 2021/2022 н.р. 

 

9. Вивести доцента кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь Доманську 

О.В. зі складу групи забезпечення бакалаврської освітньої програми “Статистичний аналіз 

даних” (Спеціальність 112-Статистика). 

 

Вивести  професора  кафедри теорії функцій і функціонального аналізу Сторожа   О. Г.   зі   

складу   груп   забезпечення   освітньо-професійних   програм “Математична   економіка   та   

економетрика” (бакалаврат, спеціальність 111-Математика) та    “Математичний   та   

функціональний аналіз.   Диференціальні рівняння” (магістратура, спеціальність 111-

Математика) у зв’язку зі смертю. 

 

 

ЛЮТИЙ (ПРОТОКОЛ № 6) 

 

1. Прийняти інформацію про підсумки зимової екзаменаційної сесії до відома. 

 

2. Перевести на індивідуальний графік навчання в зв’язку з навчанням в університеті Латвії 

студентку 1-го курсу групи МТК-11 Зубко Софію. 

 

3. Надати академвідпустку аспірантці  4-го року навчання Василишин Галині Василівні в 

зв’язку з сімейними обставинами з 1.03.22 по 28.02.23. 

 

4. До наступного засідання Ради підготувати для затвердження теми магістерських робіт. 

 

5. Перевести на посаду професора кафедри вищої математики, доктора фіз.-мат. наук, доц. 

Гаталевича А. І. 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 7) 

 

1. Затвердити теми магістерських робіт. 

 

2. Прийняти інформацію про проведення літньої екзаменаційної сесії в умовах війни до відома. 

 



3. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Вища математика для економістів. Збірник 

індивідуальних завдань” авторства Тріща Б. М. 

 

4. Звернутись до ректора ЛНУ ім. І. Франка з проханням повернення авдиторій 149 та 150 до  

авдиторного фонду механіко-математичного факультету. 

 

5. У навчальних планах від 12.06.2019 року спеціальностей 111 Математика (спеціалізації: 

Математична економіка та економетрика, Комп'ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор,  

 

Комп'ютерний аналіз математичних моделей) та 014.04 Середня освіта (Математика) на 4 

курсі у 8 семестрі внести наступні зміни з навчальної дисципліни “Фізика”:  

замість 3 лекції (36 год.) і 3 практичні (36 год.) внести 3 лекції (36 год.) і 3 лабораторні 

(36 год.). 

 

 

ЧЕРВЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 8) 

 

1. Рекомендувати професора Гаталевича А. І. на посаду професора кафедри вищої математики 

і просити Вчену раду Університету обрати його на цю посаду. 

 

Рекомендувати професора Головатого Ю. Д. на посаду професора кафедри математичної 

статистики та диференціальних рівнянь і просити Вчену раду Університету обрати його на цю 

посаду. 

 

Рекомендувати професора Максимука О. В. на посаду професора кафедри вищої математики 

і просити Вчену раду Університету обрати його на цю посаду. 

 

Рекомендувати професора Станкевича В.З. на посаду професора кафедри механіки і просити 

Вчену раду Університету обрати його на цю посаду. 

 

 

ЧЕРВЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 9) 

 

1. Обрати доц. Гринів О. С. на посаду доцента кафедри алгебри, топології і основ математики. 

Рекомендувати термін 5 років. 

 

Обрати доц. Жумік О. В. на посаду доцента кафедри вищої математики. Рекомендувати термін 

5 років. 

 

Обрати канд. фіз.-мат. наук Малоїд-Глєбову М. О. на посаду доцента кафедри алгебри, 

топології і основ математики. Рекомендувати термін 5 років. 

 

Обрати доц. Мельник І. О. на посаду доцента кафедри алгебри, топології і основ математики. 

Рекомендувати термін 5 років. 

 

Обрати доц. Слободяна М. С.  на посаду доцента кафедри механіки. Рекомендувати термін 5 

років. 

 

Обрати канд. фіз.-мат наук Сущик Н. С.  на посаду доцента кафедри теорії функцій і 

функціонального аналізу. Рекомендувати термін 5 років. 



 

Обрати доц. Трухана Ю. С.  на посаду доцента кафедри теорії функцій і функціонального 

аналізу. Рекомендувати термін 5 років. 

 

Обрати доц. Флюда В. М.  на посаду доцента кафедри математичної економіки та економетрії, 

фінансової та страхової математики. Рекомендувати термін 5 років. 

 

Обрати доц. Христіянина А. Я.  на посаду доцента кафедри теорії функцій і функціонального 

аналізу. Рекомендувати термін 5 років. 

 

Обрати доц. Червінку К. А.  на посаду доцента кафедри математичної економіки та 

економетрії, фінансової та страхової математики. Рекомендувати термін 5 років. 

 

Обрати канд. фіз.-мат. наук Яджак Н. С. на посаду доцента кафедри механіки. Рекомендувати 

термін 5 років. 

 

Обрати канд. фіз.-мат. наук Ярову О. А. на посаду доцента кафедри математичної статистики 

та диференціальних рівнянь. Рекомендувати термін 5 років. 

 

2. Затвердити  навчальний план освітньої програми “Середня освіта” (Математика) другого  

(магістерського) рівня вищої освіти  (гарант програми – доц. Гутік О. В.). 

 

3. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Оптимальне керування моделями соціально-

економічної динаміки у середовищі Python” авторства Кирилича В. М., Терещук О. В., Флюда 

В. М. 

 

4. У зв’язку зі смертю попереднього наукового керівника проф. Забавського Б. В., затвердити 

науковим керівником аспірантки Попадюк О. Б. доцента кафедри алгебри, топології і основ 

математики Гутіка О. В. 

 

 

ЧЕРВЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 10) 

 

1. Звіт голови ЕК №1 про роботу комісії затвердити. 

    Звіт голови ЕК №2 про роботу комісії затвердити. 

Всі зауваження та пропозиції врахувати у навчальному процесі. 

 

2. Затвердити звіт професора Шеремети М.М. про роботу на посаді професора-консультанта у 

2021-2022 н.р.  Просити Вчену раду Університету продовжити термін перебування професора 

Шеремети М.М. на 0,5 ставки професора-консультанта. 

 

3. Атестувати аспірантів першого, другого. третього та четвертого років навчання. 

 

4. Інформаційний звіт про хід виконання держбюджетної теми Мт-26Ф “ Топологічна алгебра 

і асимптотична топологія та їх застосування ” (науковий керівник теми професор Банах Т.О.) 

за перше півріччя 2022 року затвердити. 

 

Наукові дослідження з цієї тематики продовжити у другому півріччі 2022 року. 

 



5. Інформаційний звіт про хід виконання держбюджетної теми Мх-25Ф “Розроблення 

розрахункових методів для визначення залишкової довговічності елементів конструкцій за 

маневрового навантаження та агресивних середовищ” (науковий керівник теми професор 

Андрейків О.Є.) за перше півріччя 2022 року затвердити. 

 

Наукові дослідження з цієї тематики продовжити у другому півріччі 2022 року. 

 

6. Інформаційний звіт про хід виконання держбюджетної теми Мх-15Ф “Математичні моделі 

та методи розрахунку процесів локального деформування структурно-неоднорідних тіл” 

(науковий керівник теми доцент Кузь І.С.) за перше півріччя 2022 року затвердити. 

 

Наукові дослідження з цієї тематики продовжити у другому півріччі 2022 року. 

 

7. Рекомендувати до друку навчальний посібник “Вступ до актуарної математики” авторства 

Підкуйка С.І. 

 

8. Рекомендувати до друку навчальний посібник “ Актуарна математика: страхування життя ” 

авторства Підкуйка С.І. 

 

9. Рекомендувати до друку навчальний посібник “ Актуарна математика: страхові ануїтети” 

авторства Підкуйка С.І. 

 

10. Рекомендувати до друку навчальний посібник “ Основи теорії інформації та кодування” 

авторства Прокопишина І.А., Рикалюка Р.Є., Чекуріна В.Ф., Червінки К.А. 

 

11. Змінити спеціальність аспіранта Лисецького Тараса з спеціальності 112 “Статистика” на 

спеціальність 111 “Математика”, спеціалізація 01.01.05 “Теорія ймовірностей і математична 

статистика”. 


