
 

Іваніцький Любомир Богданович 

аспірант III року навчання  

кафедра  оптоелектроніки та інформаційних технологій 

спеціальність  122 “Комп’ютерні науки” 

 
 дата народження: 17.08.1993 

 освіта: ЛНУ ім. Івана Франка, 

факультет електроніки та 

комп’ютерних технологій, 

спеціальність  “Інформаційні 

технології  проектування” 

(2000-2006) 

 науковий керівник: 

       проф. Кушнір О. С.  

 наукові зацікавлення: 

Комп’ютерна лінгвістика, 

статистика, теорія інформації, 

когнітивістика, аналіз даних, 

штучний інтелект 

 публікації 

https://www.researchgate.net/profile/Lubomir_Ivanickij


 

 

 

 

Бордун Богдан Олегович 

аспірант II року навчання  

кафедра  оптоелектроніки та інформаційних технологій 

спеціальність  105 “Прикладна фізика та наноматеріали” 

  
 
 дата народження: 19.09.1994 

 освіта: ЛНУ ім. Івана Франка, 

факультет електроніки та 

комп’ютерних технологій, 

спеціальність  “Мікро- та 

наноелектроніка” (2011-2017) 

 науковий керівник: 

       проф. Половинко І. І. 

 наукові зацікавлення: 

оптоелектроніка, тонкі плівки. 

 публікації 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56418611800


 

Мочульський Юрій Тарасович 

аспірант II року навчання  

кафедра  оптоелектроніки та інформаційних технологій 

спеціальність  122 “Комп’ютерні науки” 

 
 дата народження: 29.06.1995  

 освіта: ЛНУ ім. Івана Франка, 

факультет електронікита 

комп’ютерних технологій, 

спеціальність  “Комп’ютерні 

науки та інформаційні 

технології” (2011-2017)  

 науковий керівник: 

      доц. Фургала Ю. М.  

 наукові зацікавлення: 

розпізнавання образів 

 публікації 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57204558581&zone=


 

Корчак Назарій Юрійович 

аспірант II року навчання  

кафедра  оптоелектроніки та інформаційних технологій 

спеціальність  122 “Комп’ютерні науки” 

 
 дата народження: 31.05.1995  

 освіта: ЛНУ ім. Івана Франка, 

факультет прикладної 

математики та інформатики 

спеціальність “Комп’ютерні 

науки” (2012 – 2018 )  

  науковий керівник: 

       доц. Фургала Ю. М.  

 наукові зацікавлення: 

розпізнавання об’єктів, нейроні 

мережі 

 публікації 

 



Яремків Володимир Васильович 
аспірант II року навчання  

кафедра  оптоелектроніки та інформаційних технологій 

спеціальність  122 “Комп’ютерні науки” 
 

 
 дата народження:  

 освіта: ЛНУ ім. Івана Франка, 
факультет електронікита 
комп’ютерних технологій, 
спеціальність  “Інформаційні 
технології  проектування” (2011 
– 2017)  

  науковий керівник: 

       проф. Кушнір О. С.  

 наукові зацікавлення: Обробка 
природньої мови, ключові 
слова. 

 публікації 

 



 

Вельгош Андрій Сергійович 

аспірант I року навчання  

кафедра  оптоелектроніки та інформаційних технологій 

спеціальність  122 “Комп’ютерні науки” 

 
 дата народження: 21.09.1996  

 освіта: ЛНУ ім. Івана Франка: 

бакалаврат: факультет 

прикладної математики та 

інформатики (2013 – 2017); 

магістратура:  факультет 

електроніки та комп’ютерних 

технологій (2017 – 2018),  

 науковий керівник: 

       доц. Фургала Ю. М. 

 наукові зацікавлення: 

алгоритми і структури даних, 

розпізнавання зображень 

 публікації 



 

 

Довгань Іван Ярославович 

аспірант I року навчання  

кафедра  оптоелектроніки та інформаційних технологій 

спеціальність  122 “Комп’ютерні науки” 

  дата народження: 07.07.1996 

 освіта: ЛНУ ім. Івана 

Франка,  факультет електроніки 

та комп'ютерних технологій, 

спеціальність “Комп'ютерні 

науки” (2013 – 2018)  

  науковий керівник: 

       проф. Кушнір О.С. 

 наукові 

зацікавлення:  Штучний 

інтелект, комп'ютерна 

лінгвістика 

 публікації 

 



 

Семочко Олександр Григорович 

аспірант I року навчання  

кафедра  оптоелектроніки та інформаційних технологій 

спеціальність  122 “Комп’ютерні науки” 

 

 дата народження: 09.08.1984 

 освіта: ЛНУ ім. Івана Франка, 

факультет Міжнародних 

відносин, спеціальність 

“Країнознавство”(2002 – 2007 ) 

 науковий керівник: 

       проф. Половинко І. І.  

 наукові зацікавлення: бізнес 

аналітика в ІТ-сфері 

 публікації  
 
 


