
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Н А К А З 

 
«______» _______2017 р.                  м. Львів                                   №___________ 
 

 
У студентських справах факультету 

електроніки 
 

 Згідно з навчальними планами для 
спеціальності “Фізична та біомедична 
електроніка” 8.05080102 та Положенням 
про проведення практики студентами 
вищих навчальних закладів України, 
затверджених Міністерством освіти 
України №93 від 8 квітня 1993 року 

н а к а з у ю : 
§ 1 

 Скерувати з 09.02.2017 р. до 07.03.2017 р. нижчевказаних студентів 6-го 
курсу факультету електроніки  та комп’ютерних технологій для проходження 
педагогічної практики під керівництвом викладачів факультету електроніки та 
комп’ютерних технологій, кафедри педагогіки та кафедри психології 
Львівського національного університету імені Івана Франка: 
 

Група ФЕМм-61 
 

Кафедра фізичної і біомедичної електроніки: 

 
студенти, які навчаються  за державним замовленням: 

 
1. Бордун Богдан Олегович 
2. Ковальчук Ярослав Михайлович 
3. Матійчук Ярослав Мирославович 
4. Мудрик Володимир Дмитрович 

 
студенти, які навчаються  на умовах компенсації затрат на навчання 
 

5. Дорожівський Михайло Юрійович 
 
Керівник ст. викл. Пастирський Я. А. 
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Кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки: 
 

студенти, які навчаються  за державним замовленням: 
 

1. Горуна Андрій Васильович 
2. Думич Іван Ярославович 
3. Жук Євген Степанович 
4. Котлярчук Оксана Михайлівна 
5. Рокета Віталій Юрійович 
6. Табака Давид Ігорович 
7. Туз Руслан Андрійович 
8. Юкіш Дмитро Миколайович 
9. Юрків Василь Васильович 

 
Керівник проф. Павлик Б. В. 
 

§2 
Факультетським керівником педагогічної практики студентів 6-го курсу 

факультету електроніки  та комп’ютерних технологій призначити доц. Пенюха 
Богдана Романовича. 

§3 

Керівником педагогічної практики від кафедри педагогіки призначити 
доц.Заячук Ю.Д. 

Керівником педагогічної практики від кафедри психології призначити доц. 
Проць О. І. 

§4 
Відповідальність за організацію, проведення та захист педагогічної 

практики студентів 6-го курсу покласти на завідувачів кафедрами факультету 
електроніки та комп’ютерних технологій: проф. Стасюка З.В., проф..Павлика 
Б.В., в.о.завідувача кафедри педагогіки доц.Равчину Т.В., завідувача кафедри 
психології проф. Грабовську С. Л. 

§5 

Відповідальність за техніку безпеки студентів 6-го курсу факультету 
електроніки та комп’ютерних технологій під час проходження педагогічної 
практики з 09.02.2017 р. по 07.03.2017 р. покласти на групових керівників: ст. 
викл. Пастирського Я. А. та проф. Павлика Богдана Васильовича. 

§6 
Встановити термін ліквідації заборгованості по формі №2 з 22.05.2017 р. 

до 25.05.2017 р. та по формі №К з 26.05.2017 р. до 27.05.2017 р. 
§7 
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Декану факультету електроніки та комп’ютерних технологій провести 
інструктаж з техніки безпеки студентів 6-го курсу і ознайомити їх з програмою 
педагогічної практики для студентів університету. 

  
 

Проректор_______________Кухарський В. М. 
 
 

Погоджено: 
 

Декан факультету електроніки 
та комп’ютерних технологій_______________ Половинко І. І. 

 

      Зав. практики___________________ Фікало В. М. 
 

     Відділ охорони праці___________________Червак І. В. 
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Н А К А З 

«______» _______2017 р.                  м. Львів                                   №___________ 
 

 
У студентських справах факультету 

електроніки 
 

 Згідно з навчальними планами для 
спеціальності “Інформаційні технології 
проектування” 8.05010102 та 
Положенням про проведення практики 
студентами вищих навчальних закладів 
України, затверджених Міністерством 
освіти України №93 від 8 квітня 1993 
року 

н а к а з у ю : 
§ 1 

 Скерувати з 09.02.2017 р. до 07.03.2017 р. нижчевказаних студентів 6-го 
курсу факультету електроніки  та комп’ютерних технологій для проходження 
педагогічної практики під керівництвом викладачів факультету електроніки та 
комп’ютерних технологій, кафедри педагогіки та кафедри психології 
Львівського національного університету імені Івана Франка: 
 

Група ФЕІм-61 
 

Кафедра оптоелектроніки та інформаці йних технологій 
 

студенти, які навчаються  за державним замовленням: 
 

1. Байовський Андрій Миколайович 
 
Керівник проф. Кушнір Олег Степанович 
 

Кафедра радіофізики та комп’ютерних систем 
 

студенти, які навчаються  за державним замовленням: 
 

1. Балаш Віталій Ігорович 
2. Драган Олег Ярославович 
3. Лазурак Роман Ігорович 
4. Мочульський Юрій Тарасович 
5. Оленич Юрій Ігорович 
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6. Стецишин Юрій Ярославович 
7. Стрипко Тарас Андрійович 
8. Хлистун Ярослава Олександрівна 
9. Цуньовський Павло Олегович 
10. Чапкайло Роман Ігорович 
11. Юрчик Андрій Сергійович 

 
студентів, які навчаються  на умовах компенсації затрат на навчання 
 

12. Козій Андрій Олегович 
 
Керівник  доц. Злобін Григорій Григорович 

 
Кафедра системного проектування 

 
1. Яремків Володимир Васильович 
2. Ярошенко Галина Юріївна 

 
Керівник доц. Шувар Роман Ярославович. 
 
 

§2 
Факультетським керівником педагогічної практики студентів 6-го курсу 

факультету електроніки  та комп’ютерних технологій призначити проф. 
Пенюха Богдана Романовича. 

§3 

Керівником педагогічної практики від кафедри педагогіки призначити 
доц.Караманова О.В. 

Керівником педагогічної практики від кафедри психології призначити доц. 
Проць О. І. 

§4 
Відповідальність за організацію, проведення та захист педагогічної 

практики студентів 6-го курсу покласти на завідувачів кафедрами факультету 
електроніки та комп’ютерних технологій: проф. Кушніра О. С., проф. Болесту І. 
М., доц. Шувара Р. Я., в.о.завідувача кафедри педагогіки доц.Равчину Т.В., 
завідувача кафедри психології проф. Грабовську С.Л. 

§5 

Відповідальність за техніку безпеки студентів 6-го курсу факультету 
електроніки та комп’ютерних технологій під час проходження педагогічної 
практики з 09.02.2017 р. по 07.03.2017 р. покласти на групових керівників: 
проф. Кушніра Олега Степановича, доц. Злобіна Григорія Григоровича,  доц. 
Шувара Романа Ярославовича. 

 
§6 
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Встановити термін ліквідації заборгованості по формі №2 з 22.05.2017 р. 
до 25.05.2017 р. та по формі №К з 26.05.2017 р. до 27.05.2017 р. 

§7 
Декану факультету електроніки та комп’ютерних технологій провести 

інструктаж з техніки безпеки студентів 6-го курсу і ознайомити їх з програмою 
педагогічної практики для студентів університету. 

  
 

Проректор_______________Кухарський В. М. 
 
 

Погоджено: 
 

Декан факультету електроніки 
та комп’ютерних технологій_______________ Половинко І. І. 

 

      Зав. практики___________________ Фікало В. М. 
 

     Відділ охорони праці___________________Червак І. В. 
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