
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Н А К А З 
 

«____» _____________2018 р.          м. Львів                                   №___________ 
 

У студентських справах денного навчання 
факультету електроніки та комп’ютерних 

технологій 
 

Згідно з навчальними планами для 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології» спеціалізації 
“Інформаційні технології проектування” та 
Положенням про проведення практик 
студентів Львівського національного 
університету імені Івана Франка від 1 березня 

2013 року 
 

н а к а з у ю : 
 

§1 

Скерувати з 01.10.2018 р. до 28.10.2018 р. нижчевказаних студентів 6-го 
курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій, освітнього рівня 
«Магістр», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 
спеціалізації “Інформаційні технології проектування” для проходження 
виробничої (переддипломної) практики на кафедру радіофізики та 
комп’ютерних технологій факультету: 
 

Група ФЕІ-61: 
 

1. Ізьо Юрій Миронович 

2. Бачкур Любомир Миронович 

3. Вельгош Андрій Сергійович 

4. Гаванчак Ярина Ігорівна 

5. Гула Ігор Ігорович 

6. Кайда Олег Степанович 

7. Калинчук Тадей-Назарій Вікторович 

8. Колотницька Андріана Олександрівна 

9. Любчинський Любомир Ігорович 

10. Маліновський Богдан Миронович 

11. Матвіїшин Віталій Олегович 

12. Миронюк Дмитро Мирославович 

13. Мурин Олег Васильович 

14. Павлів Назар Васильович 

15. Полусин Дмитро Сергійович 

16. Сесай Аліе 

17. Сова Сергій Ярославович 

18. Топорівський Володимир Іванович 



  

§2 

Факультетським керівником виробничої (переддипломної) практики 

студентів 6-го курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій 
призначити доцента кафедри фізичної та біомедичної електроніки Пенюха 
Богдана Романовича. 

 

§3 

Керівником виробничої (переддипломної) практики від кафедри 
призначити доцента кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій 

Карбовника Івана Дмитровича. 
 

§4 

Відповідальність за організацію, проведення та захист виробничої 
(переддипломної) практики студентів 6-го курсу покласти на завідувача 
кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, професора Болесту Івана 
Михайловича. 

 

§5 

Відповідальність за проведення інструктажу з техніки безпеки на 
робочому місці, виконання правил техніки безпеки під час практики, 
дотримання студентами робочої дисципліни та виконання навчальних програм 
практики студентів 6-го курсу під час проходження виробничої 
(переддипломної) практики з 01.10.2018 р. до 28.10.2018 р. покласти на 
завідувача кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, професора 
Болесту Івана Михайловича. 

 

§6 

Встановити термін захисту практики 29.10.2018 р. та термін ліквідації 
заборгованості по формі №2 з 31.10.2018 р. до 02.11.2018 р. та по формі №К з 
05.11.2018 р. до 06.11.2018 р. 

 

§7 

Доручити в. о. декана факультету електроніки та комп’ютерних 
технологій, професору Половинку Ігорю Івановичу провести інструктаж з 
техніки безпеки студентів 6-го курсу і ознайомити їх з програмою виробничої 
(переддипломної) практики для студентів Університету. 
  

 

 

Проректор                                                                           Гарасим Я. І. 
 

Погоджено: 
 

В. о. декана факультету електроніки 

та комп’ютерних технологій____________________ Половинко І. І. 
 

Завідувач практикою ____________________________ Цікало В. М. 
 

    Начальник відділу охорони праці _________________ Поліщук В. І. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Н А К А З 
 

«____» _____________2018 р.          м. Львів                                   №___________ 
 

У студентських справах денного навчання 
факультету електроніки та комп’ютерних 

технологій 
 

Згідно з навчальними планами для 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології» спеціалізації 
“Інформаційні технології проектування” та 
Положенням про проведення практик 
студентів Львівського національного 
університету імені Івана Франка від 1 березня 

2013 року 
 

н а к а з у ю : 
 

§1 

Скерувати з 01.10.2018 р. до 28.10.2018 р. нижчевказаних студентів 6-го 
курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій, освітнього рівня 
«Магістр», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 
спеціалізації “Інформаційні технології проектування” для проходження 
виробничої (переддипломної) практики на кафедру системного проектування 

факультету: 
 

Група ФЕІ-62: 
 

1. Гарасимович Юрій Тарасович 

2. Гаргат Тетяна Василівна 

3. Гебуза Тарас Володимирович 

4. Голубінка Віталій Петрович 

5. Гриджан Сергій Васильович 

6. Грушко Сергій Вікторович 

7. Карпляк Роман Васильович 

8. Ковальов Єгор Валерійович 

9. Козанкевич Андрій Богданович 

10. Козловська Тетяна Іванівна 

11. Корвацька Катерина Анатоліївна 

12. Кунда Володимир Миколайович 

13. Пенцко Юліан Львович 

14. Римар Дмитро Юрійович 

15. Ткач Ігор Анатолійович 

16. Федина Віталій Вікторович 

17. Чечкевич Роман Едуардович 

18. Шайнога Олександр Володимирович 

19. Яріш Петро Андрійович 



  

§2 

Факультетським керівником виробничої (переддипломної) практики 

студентів 6-го курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій 
призначити доцента кафедри фізичної та біомедичної електроніки Пенюха 
Богдана Романовича. 

 

§3 

Керівником виробничої (переддипломної) практики від кафедри 
призначити доцента кафедри системного проектування Демків Лідію 
Степанівну. 

 

§4 

Відповідальність за організацію, проведення та захист виробничої 
(переддипломної) практики студентів 6-го курсу покласти на завідувача 
кафедри системного проектування, доцента Шувара Романа Ярославовича. 

 

§5 

Відповідальність за проведення інструктажу з техніки безпеки на 
робочому місці, виконання правил техніки безпеки під час практики, 
дотримання студентами робочої дисципліни та виконання навчальних програм 
практики студентів 6-го курсу під час проходження виробничої 
(переддипломної) практики з 01.10.2018 р. до 28.10.2018 р. покласти на 
завідувача кафедри системного проектування, доцента Шувара Романа 
Ярославовича. 

 

§6 

Встановити термін захисту практики 29.10.2018 р. та термін ліквідації 
заборгованості по формі №2 з 31.10.2018 р. до 02.11.2018 р. та по формі №К з 
05.11.2018 р. до 06.11.2018 р. 

 

§7 

Доручити в. о. декана факультету електроніки та комп’ютерних 
технологій, професору Половинку Ігорю Івановичу провести інструктаж з 
техніки безпеки студентів 6-го курсу і ознайомити їх з програмою виробничої 
(переддипломної) практики для студентів Університету. 
  

 

 

Проректор                                                                           Гарасим Я. І. 
 

Погоджено: 
 

В. о. декана факультету електроніки 

та комп’ютерних технологій____________________ Половинко І. І. 
 

Завідувач практикою ____________________________ Цікало В. М. 
 

    Начальник відділу охорони праці _________________ Поліщук В. І. 



 1  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Н А К А З 

 

«____» _____________2018 р.          м. Львів                                   №___________ 

 

У студентських справах денного навчання 
факультету електроніки та комп’ютерних 

технологій 

 
Згідно з навчальними планами для 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології» спеціалізації 
“Інформаційні технології проектування” та 
Положенням про проведення практик 
студентів Львівського національного 
університету імені Івана Франка від 1 березня 

2013 року 

 

н а к а з у ю : 
 

§1 

Скерувати з 01.10.2018 р. до 28.10.2018 р. нижчевказаних студентів 6-го 
курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій, освітнього рівня 
«Магістр», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 
спеціалізації “Інформаційні технології проектування” для проходження 
виробничої (переддипломної) практики на кафедру оптоелектроніки та 
інформаційних технологій факультету: 
 

Група ФЕІ-63: 

1. Альфавіцький Микола Андрійович 

2. Бурий Володимир Олександрович 

3. Васюник Софія Романівна 

4. Довгань Іван Ярославович 

5. Зазуляк Володимир Іванович 

6. Красій Володимир Вадимович 

7. Кульчицький Богдан Богданович 

8. Мартинович Олег Ігорович 

9. Павлів Ірина Євгеніївна 

10. Рехнюк Данило Миколайович 

11. Романишин Галина Ігорівна 

12. Угрин Василь Богданович 

13. Угрин Степан Богданович 

14. Хомут Володимир Миколайович 
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§2 

Факультетським керівником виробничої (переддипломної) практики 

студентів 6-го курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій 
призначити доцента кафедри фізичної та біомедичної електроніки Пенюха 
Богдана Романовича. 

 

§3 

Керівником виробничої (переддипломної) практики від кафедри 
призначити завідувача кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій, 

професора Кушніра Олега Степановича. 
 

§4 

Відповідальність за організацію, проведення та захист виробничої 
(переддипломної) практики студентів 6-го курсу покласти на завідувача 
кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій, професора Кушніра 
Олега Степановича. 

 

§5 

Відповідальність за проведення інструктажу з техніки безпеки на 
робочому місці, виконання правил техніки безпеки під час практики, 
дотримання студентами робочої дисципліни та виконання навчальних програм 
практики студентів 6-го курсу під час проходження виробничої 
(переддипломної) практики з 01.10.2018 р. до 28.10.2018 р. покласти на 
завідувача кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій, професора 
Кушніра Олега Степановича. 

 

§6 

Встановити термін захисту практики 29.10.2018 р. та термін ліквідації 
заборгованості по формі №2 з 31.10.2018 р. до 02.11.2018 р. та по формі №К з 
05.11.2018 р. до 06.11.2018 р. 

 

§7 

Доручити в. о. декана факультету електроніки та комп’ютерних 
технологій, професору Половинку Ігорю Івановичу провести інструктаж з 
техніки безпеки студентів 6-го курсу і ознайомити їх з програмою виробничої 
(переддипломної) практики для студентів Університету. 
  

 

 

Проректор                                                                           Гарасим Я. І. 
 

Погоджено: 
 

В. о. декана факультету електроніки 

та комп’ютерних технологій____________________ Половинко І. І. 
 

Завідувач практикою ____________________________ Цікало В. М. 
 

    Начальник відділу охорони праці _________________ Поліщук В. І. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Н А К А З 

 

«____» _____________2018 р.          м. Львів                                   №___________ 

 

У студентських справах денного навчання 
факультету електроніки та комп’ютерних 

технологій 
 

Згідно з навчальними планами для 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології» спеціалізації 
“Інформаційні технології проектування” та 
Положенням про проведення практик 
студентів Львівського національного 
університету імені Івана Франка від 1 березня 

2013 року 
 

н а к а з у ю : 
 

§1 

Скерувати з 01.10.2018 р. до 28.10.2018 р. нижчевказаних студентів 6-го 
курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій, освітнього рівня 
«Магістр», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 
спеціалізації “Інформаційні технології проектування” для проходження 
виробничої (переддипломної) практики на кафедру радіоелектронних і 
комп’ютерних систем факультету: 
 

Група ФЕІ-64: 

1. Брик Олександр Миколайович 

2. Василик Степан Тарасович 

3. Вовк Роман Русланович 

4. Галін Владислав Сергійович 

5. Забавчук Данило-Петро Андрійович 

6. Михайлюк Віталій Вікторович 

7. Михалейко Павло Степанович 

8. Нечипор Юрій Петрович 

9. Павелчак Роман Ігорович 

10. Політило Ярина Володимирівна 

11. Ріжнів Юрій Тарасович 

12. Хороз Любомир Олегович 

13. Чупринський Олег Русланович 

14. Яремків Зеновій Васильович 

15. Тете Мохамед Аль Мехді 
 

 



  

§2 

Факультетським керівником виробничої (переддипломної) практики 

студентів 6-го курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій 
призначити доцента кафедри фізичної та біомедичної електроніки Пенюха 
Богдана Романовича. 

 

§3 

Керівником виробничої (переддипломної) практики від кафедри 
призначити доцента кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем 
Соколовського Богдана Степановича. 

 

§4 

Відповідальність за організацію, проведення та захист виробничої 
(переддипломної) практики студентів 6-го курсу покласти на завідувача 
кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем, професора Монастирського 
Любомира Степановича. 

 

§5 

Відповідальність за проведення інструктажу з техніки безпеки на 
робочому місці, виконання правил техніки безпеки під час практики, 
дотримання студентами робочої дисципліни та виконання навчальних програм 
практики студентів 6-го курсу під час проходження виробничої 
(переддипломної) практики з 01.10.2018 р. до 28.10.2018 р. покласти на 
завідувача кафедри кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем, 

професора Монастирського Любомира Степановича. 
 

§6 

Встановити термін захисту практики 29.10.2018 р. та термін ліквідації 
заборгованості по формі №2 з 31.10.2018 р. до 02.11.2018 р. та по формі №К з 
05.11.2018 р. до 06.11.2018 р. 

 

§7 

Доручити в. о. декана факультету електроніки та комп’ютерних 
технологій, професору Половинку Ігорю Івановичу провести інструктаж з 
техніки безпеки студентів 6-го курсу і ознайомити їх з програмою виробничої 
(переддипломної) практики для студентів Університету. 
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та комп’ютерних технологій____________________ Половинко І. І. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Н А К А З 

 

«____» _____________2018 р.          м. Львів                                   №___________ 

 

У студентських справах денного навчання 
факультету електроніки та комп’ютерних 

технологій 
 

Згідно з навчальними планами для 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології» спеціалізації 
“Інформаційні технології проектування” та 
Положенням про проведення практик 
студентів Львівського національного 
університету імені Івана Франка від 1 березня 

2013 року 
 

н а к а з у ю : 
 

§1 

Скерувати з 01.10.2018 р. до 28.10.2018 р. студента 6-го курсу Тете 
Мохамеда Аль Мехді, групи ФЕІ-64, факультету електроніки та комп’ютерних 
технологій, освітнього рівня «Магістр», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки 
та інформаційні технології» спеціалізації “Інформаційні технології 
проектування” для проходження виробничої (переддипломної) практики на 
кафедру радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету. 
 

§2 

Факультетським керівником виробничої (переддипломної) практики 

студента 6-го курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій 
призначити доцента кафедри фізичної та біомедичної електроніки Пенюха 
Богдана Романовича. 

 

§3 

Керівником виробничої (переддипломної) практики від кафедри 
призначити доцента кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем 
Соколовського Богдана Степановича. 

 

§4 

Відповідальність за організацію, проведення та захист виробничої 
(переддипломної) практики студента 6-го курсу покласти на завідувача кафедри 
радіоелектронних і комп’ютерних систем, професора Монастирського 
Любомира Степановича. 

 

 

 

 

 

 



  

§5 

Відповідальність за проведення інструктажу з техніки безпеки на 
робочому місці, виконання правил техніки безпеки під час практики, 
дотримання студентом робочої дисципліни та виконання навчальних програм 
практики студента 6-го курсу під час проходження виробничої 
(переддипломної) практики з 01.10.2018 р. до 28.10.2018 р. покласти на 
завідувача кафедри кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем, 

професора Монастирського Любомира Степановича. 
 

§6 

Встановити термін захисту практики 29.10.2018 р. та термін ліквідації 
заборгованості по формі №2 з 31.10.2018 р. до 02.11.2018 р. та по формі №К з 
05.11.2018 р. до 06.11.2018 р. 

 

§7 

Доручити в. о. декана факультету електроніки та комп’ютерних 
технологій, професору Половинку Ігорю Івановичу провести інструктаж з 
техніки безпеки студента 6-го курсу і ознайомити їх з програмою виробничої 
(переддипломної) практики для студентів Університету. 
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