
Кадровий склад кафедри математики згідно з ліцензійними умовами  

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Наймен

ування 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості 

про досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, серія, 

номер, дата, ким виданий диплом), 

наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection), протягом останніх п’яти 

років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі і 

кількість 

навчальних 

кредитів 

(годин)) 

Досягнення у професійній 

діяльності (відповідно до 

пункту 38 Ліцензійних умов 

провадження освітньої 

діяльності) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Війчук Тарас 

Іванович 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1994 р, вчитель 

фізики і 

математики, 

диплом  КН 

№900930 від 

Кандидат педагогічних 

наук, 13.00.02 теорія та 

методика навчання 

(математика), Вивчення 

елементів статистики в 

контексті 

міжпредметних зв’язків 

шкільних курсів 

математики і фізики, 

диплом ДК №060145 

Стасів Н.І., Війчук Т.І., Стасів Н.Ю. 

Особливості  використання 

навчальних комп’ютерних ігор у 

початковій школі // Щомісячний 

науково-педагогічний журнал 

«Молодь і ринок» – №9 (176). – 

2019. – С.82-87. 

Комунальний 

заклад 

Львівської 

обласної ради 

“Львівський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти”, тема: 

 Пункт 4. Розроблено і 

затверджено освітні програми 

для курсів підвищення 

кваліфікації вчителів 

математики:  «Методика 

формування умінь учнів 

розв’язування математичних 

завдань із розгорнутою відпо-

віддю» та «Формування 



23.06.1994 р.  рішення Вищої 

атестаційної комісії 

України від 01.07.2010 

року, доцент кафедри 

математики, атестат 

12 ДЦ № 045071 від 

15.01.2015 року 

рішенням Атестаційної 

колегії 

“Інноваційні 

підходи в 

освітній та 

науковій 

діяльності”, 

довідка №131 

від 16.04.2021 

року, 6 кредитів 

(180 годин) 

предметних компетентностей 

учнів під час викладання 

математики»; програми з 

виробничої (педагогічної) 

практики для магістрів  

спеціальностей 111 

Математика, Середня освіта 

(Математика, фізика, 

інформатика), та бакалаврів 

спеціальностей       014 

Середня освіта (Математика, 

інформатика) і Середня освіта 

(Математика, фізика) 

Пункт 11. Щорічні виступи на 

методичних об’єднаннях 

вчителів математики 

Пункт 12. Участь у 

конференціях: 

 1) Війчук Т.І., Гордієнко І.В. 

Когнітивно-візуальний підхід 

у підготовці майбутніх 

учителів математики / Війчук 

Т.І., Гордієнко І.В. // 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Наукова 

діяльність як шлях 

формування професійних 

компетентностей майбутнього 

фахівця», 7 – 8 грудня 2017 р., 

м.Суми. – Суми : ФОП Цьома 

С.П., 2017. – Ч.1. – С. 117 – 

118. 



2) Війчук Т.І., Кут М.І. Про 

реалізацію контролю знань та 

вмінь учнів у процесі вивчення 

математики / Війчук Т.І., Кут 

М.І. // Актуальні проблеми 

сучасної науки : Збірник п’ятої 

науково-практичної 

конференції викладачів та 

студентів навчально-наукового 

інститут фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. Павла 

Скотного. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. 

– 446 с. – С. 206-207.  

3) Війчук Т.І., Сиплива Л.М. 

Практико-орієнтовані задачі на 

уроках математики в 5-9 

класах / Війчук Т.І., Сиплива 

Л.М. // Актуальні проблеми 

сучасної науки : Збірник п’ятої 

науково-практичної 

конференції викладачів та 

студентів навчально-наукового 

інститут фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / За ред. Павла 

Скотного. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. 

– 446 с. – С. 208-210.  

4) Війчук Т.І., Сливар Х.Б. 

Методичні засади побудови 

системи вправ з геометрії в 



основній школі / Війчук Т.І., 

Сливар Х.Б. // Актуальні 

проблеми сучасної науки : 

Збірник п’ятої науково-

практичної конференції 

викладачів та студентів 

навчально-наукового інститут 

фізики, математики, економіки 

та інноваційних технологій / 

За ред. Павла Скотного. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ ім. 

Івана Франка, 2018. – 446 с. – 

С. 211-212.  

5) Війчук Т.І., Щур М.Г. 

Диференційоване формування 

прийомів еврестичної 

діяльності старшокласників на 

уроках стереометрії / Війчук 

Т.І., Щур М.Г. // Актуальні 

проблеми сучасної науки : 

Збірник п’ятої науково-

практичної конференції 

викладачів та студентів 

навчально-наукового інститут 

фізики, математики, економіки 

та інноваційних технологій / 

За ред. Павла Скотного. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ ім. 

Івана Франка, 2018. – 446 с. – 

С. 213-215.  

Пункт 14.  

 Керівництво студент-кою 

Терлюк О.З., яка зайняла 



призове місце на I етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. 

Пункт 19. Участь у 

львівському математичному 

товаристві. 

Гордієнко 

Ірина 

Валеріївна 

(відпустка по 

догляду за 

дитиною, 2015-

2020) 

доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка  

2001 рік 

спеціальність 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Математика та 

основи 

інформатики», 

вчитель 

математики та 

основ 

інформатики     

 

2002 рік 

спеціальність 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Математика», 

магістр 

педагогічної 

Кандидат педагогічних 

наук, 13.00.02 теорія та 

методика навчання 

(математика) 

ДК № 015585 

Рішення Атестаційної 

колегії від 4 липня 2013 

року 

Тема дисертації: 

«Метод аналогії у 

вивченні шкільного 

курсу  стереометрії» 

1. Активізація навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

на основі методу аналогії у 

навчанні математики та 

фізики. Науковий вісник 

Ужгородського 

національного університету: 

Серія «Педагогіка. Соціальна 

робота». – №37 – 2015 – С. 

31-34 

2. Про деякі особливості 

пошуково-дослідницької 

діяльності студентів з 

математики. Вісник 

Черкаського університету. 

Серія «Педагогічні науки» 

№8 (341). 2015.  – С. 107–112. 

3. Про творчу самостійність 

майбутніх вчителів 

математики. Актуальні 

питання природничо-

математичної освіти. Збірник 

наукових праць. №7-8, 

2016.Суми 2016. С. 100-105. 

 

Довідка про 

проходження 

стажування від 

7.06.2021р. 

№202 

Тема 

«Інноваційні 

підходи в 

освітній та 

науковій 

діяльності» 

180 годин (6 

кредитів ЄКТС)  

Комунальний 

заклад 

Львівської 

обласної ради 

“Львівський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти”, 

1. наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені до 

переліку фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

Корнейчук І.В. Аналогія і 

моделювання / І. В. 

Корнейчук // Математика в 

сучасній школі. – 2012. – № 

1(124) – С. 20–23. (фахове 

видання). 

2. Корнейчук І.В. 

Аналогія у навчанні геометрії 

/І. В. Корнейчук // 

Математика в сучасній 

школі. – 2012. – № 2(125) – 

С. 20–23. (фахове видання). 

3. Гордієнко І.В. 

Аналогія як засіб реалізації 

внутрішньопредметних 

зв’язків у шкільному курсі 

геометрії // Математика в 

сучасній школі. № 5 – С.16–

20. (фахове видання). 

4. Гордієнко І.В. 



освіти, викладач 

математики.     

 

кафедра 

природничо-

математичної 

освіти 

термін 

стажування: 

01.04.2021 р. - 

14.05021 р.  

 

Формування вмінь учнів 

використовувати метода 

аналогії під час розв’язування 

стереометричних задач // 

Математика в сучасній 

школі. № 6 – С. 9–13. 

(фахове видання). 

5. Гордієнко І.В. 

Формування просторових 

уявлень в учнів при навчанні 

стереометрії // Математика в 

сучасній школі. № 10 – С. 9–

14. (фахове видання). 

6. Гордієнко І.В. 

Психологічні засади 

використання аналогії у 

навчанні стереометрії // 

Вісник Черкаського 

університету. Серія 

«Педагогічні науки» №8 

(301). 2014. – С. 36–42. 

(фахове видання). 

7. Гордієнко І.В. 

Пошуково-дослідницька 

діяльність студентів 

педагогічних університетів з 

математики // Науковий 

часопис НПУ імені М. П. 

Драгоманова. Серія 3. Фізика 

і математика у вищій і 

середній школі – 2014 – № 13 

– С. 60 – 65 (фахове 

видання). 

8. Гордієнко І.В. 

Активізація навчально-



пізнавальної діяльності учнів 

на основі методу аналогій у 

навчанні математики та 

фізики // Науковий вісник 

Ужгородського 

національного університету : 

Серія «Педагогіка. Соціальна 

робота» – 2015 – № 37 – С. 23 

– 26. (фахове видання). 

9. Гордієнко І.В. Про 

деякі особливості пошуково-

дослідницької діяльності 

студентів з математики // 

Вісник Черкаського 

університету. Серія 

«Педагогічні науки» №8 

(341). 2015. – С. 107–112. 

(фахове видання). 

10. Гордієнко І.В. Про 

творчу самостійність 

майбутніх вчителів 

математики // Збірник 

наукових праць «Актуальні 

питання природничо-

математичної освіти» №7-8, 

Суми 2016. – С. 100-105. 

(фахове видання). 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, 

електронних курсів на 



освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методи

чних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

  Війчук Т., Корнейчук І. 

Методичні рекомендації до 

написання дипломних робіт з 

методики навчання 

математики / Т. І. Війчук, І.В. 

Корнейчук. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 

2011. – 52 с.  

  Війчук Т., Корнейчук І. 

Методичні рекомендації до 

написання курсових робіт з 

методики навчання 

математики / Т. І. Війчук, І.В. 

Корнейчук. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 

2012. – 61 с.  

  Війчук Т., Гордієнко І. 

Педагогічна практика: 

методичні матеріали для 

фахівців І бакалаврського 

рівня вищої освіти 



«Бакалавр» та ОКР 

«Спеціаліст» напряму 

підготовки 0402 «Фізико-

математичні науки» 

спеціальності 7.04020101 

«Математика» / Т. І. Війчук, 

І.В.Гордієнко. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2015. – 70 с. 

5) захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня; 

кандидатську дисертацію на 

тему: “Метод аналогії у 

вивченні шкільного курсу 

геометрії ” за спеціальністю 

13.00.02 – теорія та методика 

навчання (математика) у 

спеціалізованій вченій раді  Д 

26.053.03 Національного 

педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 

 (2013 р.). 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Членкиня Львівського 

математичного товариства 

Дільний Завідув Дрогобицький Доктор фізико- 1.  Dilnyi, V., Solvability Criterion for Довідка про 1) наявність не менше п’яти 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11785-021-01120-8


Володимир 

Миколайович 

ач 

кафедри 

математ

ики 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1998, 

спеціальність 

«Математика та 

основи 

інформатики», 

кваліфікація 

«Вчитель 

математики та 

основ 

інформатики» 

математичних наук, 

01.01.01 

«Математичний 

аналіз», ДД № 005979, 

29.09.2016, тема 

«Асимптотичні та 

апроксимаційні 

властивості функцій 

експоненціального 

типу та їх 

застосування»Міністер

ство освіти і науки 

України 

професор кафедри 

математики, АП 

№002186, 26.11.2020, 

Міністерство освіти і 

науки України 

Convolution Equations on a Half-Strip. 

Complex Analysis and Operator 

Theory 15, 1–13 (2021). (Scopus) 

2. Dilnyi, V., Huk, K. Identification of 

Unknown Filter in a Half-Strip. Acta 

Appl Math 165, 199–205 (2020). 

(Scopus) 

3. Dilnyi V., Huk Kh. On 

decomposition problem in weighted 

Hardy space. Banach Center 

Publications. 2019. V. 119. P. 151-155 

(Lista MNiSW).  

4. Dilnyi V., Voitovych Kh. Hilbert 

transform on Wp. Matematychni Studii. 

2019. V.52. P. 32-37. (Scopus) 

5. Дiльний В. М., Гук Х. О. Критерiй 

розщеплення в просторi Пелi - 

Вiнера. Буковинський 

математичний журнал. 2017. T.5 C. 

87-91.(фахове) 

6. Hishchak T. I. On splitting 

functions in Paley-Wiener space / T. I. 

Hishchak, M. Dilnyi // Mat. Stud. – 

2016. – V.45, № 2. – P. 137 –148. 

(фахове) 

7. Hishchak T. I. On the 

intersection of weighted Hardy spaces / 

T. I. Hishchak, V. M. Dilnyi // Carp. 

Math. Publ. – 2016. – V.8, № 2. – P.1–

7 (фахове) 

проходження 

стажування від 

19.11.2018р. № 

4853-М  

Львівський 

національний 

університет, 

кафедра 

математичного 

моделювання 

термін 

стажування: 

15.10.2018 р. - 

 15.11 2018 р. 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; (див. 

ст. 5) 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

1. Винницький Б.В., Хаць 

Р.В., Шаповаловський О.В., 

Дільний В.М. Вища 

математика: навчальний 

посібник. У 5-ти ч. – Ч.4. – 

Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2019. – 

186 с. (Рекомендовано до 

друку вченою радою ДДПУ 

імені Івана Франка, протокол 

№ 7 від 27.06.2019 р.) 

 

2. Винницький Б.В., Хаць 

Р.В., Шаповаловський О.В., 

Дільний В.М., Шавала О.В. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11785-021-01120-8


Вища математика: навчальний 

посібник. У 5-ти ч. – Ч.5. – 

Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2020. – 

125 с. (Рекомендовано до 

друку вченою радою ДДПУ 

імені Івана Франка, протокол 

№ 6 від 30.06.2020 р.); 

3. Дільний В.М., Шепарович 

І.Б. Математичний аналіз. 

Інтеграли по многовидах. 

 (лекції , практичні та 

індивідуальні завдання, зразки 

програм для візуалізацій 

многовидів з допомогою 

Мейпл 2018) Дрогобич: 2021. – 

160 c. (електронний посібник) 

1. Дільний В.М., Шепарович 

І.Б. Математичний аналіз. 

Інтеграли по многовидах. 

 (лекції , практичні та 

індивідуальні завдання, зразки 

програм для візуалізацій 

многовидів з допомогою 

Мейпл 2018) Дрогобич: 2021. – 

160 c. (електронний посібник 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 



ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методич

них вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

Робочі навчальні програми з 

дисциплін «Простори Гарді», 

«Математична лінгвістика», 

«Задачі олімпіадного типу в 

шкільному курсі математики», 

«Вибрані розділи 

математичного аналізу» 

5) захист дисертації на 

здобуття наукового ступеня 

доктора наук 

Див. стовбець  4 

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, 

який одержав документ про 

присудження наукового 

ступеня; 

Науковий керівник 

дисертаційних досліджень 

канд. ф.-м. н. Гіщак Т. І., докт. 

філос.. Войтович Х. О. 

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 



офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад; 

Офіційний опонент дисертацій 

Шаповаловської Л. О. (2017), 

Луківської Д. В. (2018), 

Петречко Н.В. (2019),  Стасів 

Н. І. (2019), Бакси В. В. (2021). 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

Рецензент у наукових 

журналах «Український 

математичний журнал», 

«Matematika Bohemika» 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 



та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Dilnyi V. Hardy spaces in 

signal processing, International 

Conference “Complex analysis 

and related topics”. Тези 

доповідей.-Львів-2016.-С. 13-

14. 

2. Dilnyi V. Detecting of signals 

in half-strips, Materials of 

International Scientific and 

Methodical Modern Scientific 

and Methodical Issues of 

Mathematics in Higher School, 

21-22 June 2018. K.: NUFT, 

2018. –65., 11 

3. Dilnyi V. Cyclicity on 

weighted Hardy spaces and 

applications, Materials of  

Conference Function Spaces XII, 

July 9-14, 2018, Kraków, 

Poland, 23 

4. Dilnyi V., Kh. Voitovych, 

Decomposition of functions of 

small exponential type, 11th 



International Skorobohatko 

Mathematical Conference, from 

26 to 30 of October 2020, P. 25 

5. Dilnyi V. Vinskovska A.  

Conformal Mappings in Wiener 

filter theory 

14) керівництво студентом, 

який зайняв призове місце 

на I або II етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у 

складі організаційного 

комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт)… 

Член журі ІІ етапу конкурсу 

студентських наукових робіт з 

математики (2021, м. Львів, 

ЛНУ ім.. І. Франка) 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Член Львівського 

математичного товариства, 

Американського 



математичного товариства 

Матурін Юрій 

Петрович 

доцент 

кафедри 

математ

ики 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1998, 

«Математика та 

основи 

інформатики», 

учитель 

математики та 

основ 

інформатики 

Кандидат фізико-

математичних наук, 

01.01.06 «Алгебра та 

теорія чисел», ДК № 

013794, 13.03.2002, 

Вища атестаційна 

комісія України, доцент 

кафедри математики та 

методики викладання 

математики, 02ДЦ 

№011367, 16.02.2006, 

Міністерство освіти і 

науки України 

 Стажування на 

кафедрі 

спеціалізованих 

комп’ютерних 

систем у 

Національному 

університеті 

«Львівська 

політехніка», 

довідка № 880, 

тема 

стажування: 

«Інноваційні 

підходи в 

освітній та 

науковій 

діяльності», 

дата видачі: 

25.06.2020, 6 

кредитів ЄКТС 

(180 годин) 

П.3  

Матурін Ю. Навчальний 

посібник для студентів 

спеціальності 111 

«Математика» «Дискретна 

математика та математична 

логіка».  Дрогобич, 2021.-164 с 

П.4. 

Матурін Ю. П. 2020 р. склав 

діючі робочі програми з 

наступних дисциплін: 

1) Теорія ймовірностей і 

математична статистика. (Для 

студентів, які навчаються за 

спеціальністю 051 

«Економіка».) 

2) Дискретна математика і 

математична логіка. 

(Для студентів, які навчаються 

за спеціальністю 014 «Середня 

освіта. Математика») 

3) Дискретна математика і 

математична логіка. 

(Для студентів, які навчаються 

за спеціальністю 122 



«Комп’ютерні науки») 

і т.д. 

П.12  

1) Maturin Yu. Rings, modules 

and filters. матеріали ХІІІ 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної 

науки». Переяслав-

Хмельницький . 2019.С.70-73 

2) Стащук М., Івасик Г, 

Матурін Ю. «Диференціальні 

рівняння впливу напружень на 

електропотенціали у 

заповненому середовищем 

тріщиноподібному дефекті». 

XV Міжнародна конференція 

"Проблеми корозії та 

протикорозійного захисту 

матеріалів", Львів. 2020. 

С.107-112. 

3) Манько В.М., Матурін Ю.П. 

Розщеплюваність скрутів в 

скінченних кільцях. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОЇ НАУКИ : Збірник 

VIІІ міжнародної науково-

практичної конференції 

викладачів та студентів 



навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / за ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ, 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2020. 

С.198. 

4) Матурін Ю.П., Романова 

Х.Б. Про описання деякої 

множини показників степеня 

матриці. АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 

НАУКИ : Збірник VIІІ 

міжнародної науково-

практичної конференції 

викладачів та студентів 

навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / за ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ, 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2021. 

С.200. 

5) Лецик С.Р.,Матурін Ю.П.. 

Описання незвідних модулів 



над скінченним та зліченним 

декартовим степенем поля. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОЇ НАУКИ : Збірник 

VIІІ міжнародної науково-

практичної конференції 

викладачів та студентів 

навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій / за ред. М.Б. 

Паласевича, П.В. Скотного. 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ, 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2021. 

С.199. 

П. 14  

Науковий керівник Лецика 

Станіслава Романовича (група 

Мз-21М), який зайняв І місце у 

І турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань 

і спеціальностей за темою : 

«Незвідні модулі над 

декартовими степенями поля», 

наказ ректора університету від 

21.12.2020 р. № 480 

Прикарпатськи

й Анатолій 

Карольович 

професо

р 

Львівський 

державний 

університет імені 

Доктор фізико-

математичних наук, 

01.01.06 «Алгебра та 

1. Prykarpatski A., Hentosh O., 

Prykarpatsky Y., Geometric  Structure 

of the Classical Lagrange-d'Alambert 

Львівський  

національний 

університет імені 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html


Івана Франка, 

1975, 

«Радіофізика та 

електроніка», 

кваліфікація 

«радіофізик» 

теорія чисел», ФМ № 

003866, 20.11.1987, 

Высшая 

аттестационная 

коммисия,  

Професор за 

спеціальністю 

«Математична фізика», 

ПР №001947, 

10.01.1995, Атестаційна 

колегія 

Principle and its Application to 

Integrable Nonlinear Dynamical 

Systems, Mathematics, ISSN:2227-

7390, 5(4), 75 (2017). (Scopus) 

2. Hentosh O., Prykarpatsky Y., 

Blackmore D., Prykarpatski A., Lie-

algebraic structure of Lax-Sato 

integrable heavenly equations and the 

Lagrange-d'Alembert principle. Journal 

of Geometry and Physics, vol. 120, 

pp.208-227 (2017).  (Scopus) 

3. Hentosh O.E., Prykarpatsky Y.A., 

Blackmore D., Prykarpatski A., 

Generalized Lie-algebraic structures 

related to integrable dispersionless 

dynamical systems and their 

application. Journal of Mathematical 

Sciences and Modelling, 1 (2) (2018), 

pp. 105-130. (Scopus) 

4. Prykarpatski A., Samoilenko A., 

Blackmore D., Prykarpatskyy Y.,  A 

novel integrability analysis of a 

generalized Riemann type 

hydrodynamic hierarchy. Miskolc 

Mathematical Notes, ISSN:1787-2405, 

Vol. 19, No. 1, pp. 555-567 (2018).  

(Scopus)  

5. Hentosh O., Prykarpatskyy Y., 

Івана Франка,  

кафедра 

математичного 

моделювання 

механіко-

математичного 

факультету 

18.02.2019р.-

18.03.2019р 

виданнях, що включені до 

переліку фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection 

(див. стовбець 3) 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

 Hentosh O.E., Prykarpatsky 

Y.A., Blackmore D., 

Prykarpatski A., Pfeiffer-Sato 

solutions of Buhl's problem and a 

Lagrange-D'Alembert principle 

for Heavenly equations. In 

Nonlinear Systems and Their 

Remarkable Mathematical 

Structures: Volume I, edited by 

Norbert Euler, 

ISBN:9781138601000, P.588, 

CRC Press (Boca Raton, FL, 

USA), (2018). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html


Balinsky A., Prykarpatski A., The 

dispersionless completely integrable 

heavenly type Hamiltonian flows and 

their differential-geometric structure. 

Annals of Mathematics and Physics, 

ISSN:2689-7636, 2 (1) (2019), pp.011-

025. (Scopus)  

6. Samoilenko A.M., Prykarpatskyy 

Y.A., Blackmore D., Prykarpatsky 

A.K., Theory of multidimensional 

Delsarte - Lions transmutation 

operators. I. Ukrainian Mathematical 

Journal, ISSN:0041-5995, v. 70, No. 12 

(2019), pp. 1913-1952. (Scopus)  

7. Samoilenko A.M., Prykarpatskyy 

Y.A., Blackmore D., Prykarpatsky 

A.K., Theory of multidimensional 

Delsarte - Lions transmutation 

operators. II. Ukrainian Mathematical 

Journal, ISSN:0041-5995, v. 71, No. 6 

(2019), pp. 808-839. (Scopus)  

8. Hentosh O.Ye., Prykarpatskyy Y.A., 

Blackmore D., Prykarpatski A.K., 

Dispersionless Multi-Dimensional 

Integrable Systems and Their Related 

Conformal Structure Generating 

Equations. SIGMA, ISSN:1815-0659, 

v.15, No.079 (2019). (Scopus)  

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

Рецензент «Українського 

математичного журналу» 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Член Київського 

математичного товариства 
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економіки та інноваційних 

технологій (16 квітня 2021 

року, м. Дрогобич). – 

Дрогобич, 2021. – С. 207–208. 

 

10. Khats’ R.V. Approximation 

properties of the systems of 

Bessel functions // International 

conference “Complex analysis 

and related topics” dedicated to 

the 90th anniversary of 

A.A. Gol’dberg (Lviv, June 28 – 

July 1, 2021). – Lviv, 2021. – 

P. 26. 

 

14) керівництво студентом, 

який зайняв призове місце на 

I або II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 



студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / 

журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт), або керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком / проблемною 

групою; керівництво 

студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі 

організаційного комітету або 

у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-

творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який 

став призером або 

лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, 



фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь 

в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; 

виконання обов’язків 

головного секретаря, 

головного судді, судді 

міжнародних та 

всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу 

 

1. Кльоб Мар’яна Сергіївна, 

гр. М-207М (науковий 

керівник  

к.фіз.-мат.н., доц. Хаць Р.В.): 

Умови повноти одної системи 

функцій Бесселя у ваговому 

просторі 2L  в термінах цілої 

функції  



(2 місце на I турі  

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  

з галузі знань (спеціальності) 

«Математика та статистика. 

Прикладна математика 

(механіка)», додаток 1 до 

наказу ректора ДДПУ ім. 

І. Франка від 02 лютого 2021 р. 

№ 27); 

 

2. Лепка Іванна Петрівна, гр. 

М-207М (науковий керівник  

к.фіз.-мат.н., доц. Хаць Р.В.): 

Регулярність зростання в 

[0;2 ]qL  -метриці 

логарифмiчної похiдної та 

логарифму цілої функції з 

нулями на скінченній системі 

променів  

(3 місце на I турі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  

з галузі знань (спеціальності) 

«Математика та статистика. 

Прикладна математика 

(механіка)», додаток 1 до 

наказу ректора ДДПУ ім. 

І. Франка від 02 лютого 2021 р. 

№ 27); 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html


громадських об’єднаннях 

Член Львівського 

математичного товариства  

Шавала Олена 

Василівна 

старши

й 

виклада

ч 

Дрогобицький 

державний пед. 

університет 

ім. І.Франка, 

2005 р., 

ПМСО.математик

а; Кваліфікація: 

магістр 

педагогічної 

освіти, викладач 

математики 

Кандидат 

фіз.-мат. наук; 

01.01.01 

Математичний аналіз; 

«Деякі властивості 

лінійних 

диференціальних 

рівнянь другого 

порядку з 

мероморфними 

коефіцієнтами» 

Диплом ДК № 055981; 

Рішення президії Вищої 

атестаційної комісії 

України від 14.10.2009 

р. 

 

1. Шавала О.B. Про 

нелогарифмічні розв’язки 

диференціального рівняння другого 

порядку // Буковинський 

математичний журнал. – 2017. – 

Т.5, №1-2. – С.149-151. 

2. Шавала О.B. Про повноту 

систем функцій, породжених 

функцією Бесселя // Буковинський 

математичний журнал. – 2017. – 

Т.5, №3-4. – С.168-171. 

3. Шавала О. В. Про побудову 

розв’язків лінійних 

диференціальних рівнянь по 

заданих послідовностях // Укр. мат. 

журн. - 2017. - 69, № 10. - С. 1437-

1440. (перекладено в Shavala O. On 

the construction of solutions of linear 

differential equations according to 

given sequences // Ukrainian Math. 

Journal. - 2018. - 69, № 10. - P. 1668-

1671.) 

4. Шавала О.В. Про деякі 

властивості розв’язків лінійних 

диференціальних рівнянь по 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка;  

Довідка від 

07.11.2018 р.; 

4,5 кредитів  

(135 д.) 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”.  

Участь в міжнародному 

онлайн-стажуванні 

«Євроінтеграція в науці і 

інноваціях», організатор – 

Центр наукових технологій 

(Словенія, 2019 р.) 

 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій;: 

1. Шавала О.B. Про 

послідовності нулів і 

критичних точок цілих 

розв’язків рівняння 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210365.html


заданих послідовностях// 

Буковинський математичний 

журнал. – 2019. – Т.7, №1. – С.121-

126. 

. 

( ) 0n mf Af+ =  // 

Всеукраїнська наукова 

конференція «Сучасні 

проблеми теорії ймовірностей 

та математичного аналізу». – 

Івано-Франківськ, 2018. – С. 

91-92. 

2. Шавала О.В.  Про 

властивості однієї спеціальної 

функції // Актуальні 

проблеми сучасної науки. 

Збірник п’ятої науково-

практичної конференції 

викладачів та студентів 

ННІФМЕІТ. – Дрогобич, 

2018. – С. 252. 

3. Шавала О.В., Яким С.В. 

Про відсутність 

логарифмічних розв’язків 

лінійного  диференціального 

рівняння четвертого порядку// 

Актуальні проблеми сучасної 

науки. Збірник п’ятої 

науково-практичної 

конференції викладачів та 

студентів ННІФМЕІТ. – 

Дрогобич, 2018. – С. 253-254 . 

4. Шавала О.В. Про 



властивості деяких 

спеціальних функцій // 

Всеукраїнська наукова 

конференція «Сучасні 

проблеми теорії ймовірностей 

та математичного аналізу». – 

Івано-Франківськ, 2019. – С. 

60-61. 

5. Шавала О.В., Дитяткін 

В.Е. Властивості розв’язків 

лінійного диференціального 

рівняння з особливістю в 

нулеві // Актуальні проблеми 

сучасної науки. Збірник 6-ї 

міжнародної науково-

практичної конференції 

викладачів та студентів 

ННІФМЕІТ. – Дрогобич, 

2019. – С. 286-287. 

 

Шепарович 

Ірина 

Богданівна 

доцент 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана  Франка, 

спец. 

Математика та 

фізика, 1995, 

Квал. Учитель 

математики і 

фізики 

Диплом Кандидата 

фіз.-мат. наук; 

01.01.01 – 

математичний аналіз 

виданий на підставі 

публічного захисту 

дисертації 

«Інтерполяційні 

послідовності деяких 

класів функцій, 

аналітичних в крузі» 

1. Шепарович І. Про нулi 

голоморфних в одиничному крузi 

функцiй з класiв,   визначених 

мажорантою довiльного зростання 

(2018) БМЖ, 6, № 1-2, 129 134. 

(фахов) 

 2. Vynnyts'kyi B.V, Sheparovych I.B. 

On interpolation problem with 

derivative in the space of entire 

functions with fast-growing 

Стажування у 

ЛНУ імені Івана 

Франка, на 

кафедрі 

математичного 

моделювання 

механіко-

математичного 

факультету, з 

19.03.2018 р. по 

19.04.2018 р.  

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection;  

1.Шепарович І. Про нулi 



(ДК № 013122, 

9.01.2002) за 

рішенням 

спеціалізованої 

вченої ради 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка; 

вчене звання 

«доцента кафедри 

математичного 

аналізу» присвоєно 

15.12.2005 рішенням 

Атестаційної колегії 

МОН України (02ДЦ 

№015709) 

interpolatin knots. Матем. студії- 

(2019) 51, № 1, 50—58. (Scopus) 

3.  Vynnyts’kyi B.V., Sharan V.L., 

Sheparovych I.B. On an interpolation 

problem in the class of functions of 

exponential type in a half-plane // Ufa 

math. journal, 2019, 11, № 1, 16-26. 

(Scopus, Web of Science) 

 4. В. V. Vynnyts’kyi , R. V. Khats’, I. 

B. Sheparovych. Unconditional bases 

of systems of bessel functions.// 

Eurasian Mathematical Journal 2020,  

11, № 4, 76-86. 

 

голоморфних в одиничному 

крузi функцiй з класiв,   

визначених мажорантою 

довiльного зростання (2018) 

БМЖ, 6, № 1-2, 129 134. 

(фахов) 

 2. Vynnyts'kyi B.V, 

Sheparovych I.B. On 

interpolation problem with 

derivative in the space of entire 

functions with fast-growing 

interpolatin knots. Матем. 

студії- (2019) 51, № 1, 50—58. 

(Scopus) 

3.  Vynnyts’kyi B.V., Sharan 

V.L., Sheparovych I.B. On an 

interpolation problem in the class 

of functions of exponential type 

in a half-plane // Ufa math. 

journal, 2019, 11, № 1, 16-26. 

(Scopus, Web of Science) 

 4. В. V. Vynnyts’kyi , R. V. 

Khats’, I. B. Sheparovych. 

Unconditional bases of systems 

of bessel functions.// Eurasian 

Mathematical Journal 2020,  11, 

№ 4, 76-86. (?) 

5. I. Sheparovych. Multiple 

interpolation with the fast-

growing knots in the class of 

http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495
http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495
http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495
http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495
http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495
http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495
http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495
http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495
http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495
http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495
http://matem.anrb.ru/en/article?art_id=495


entire functions and its 

application //Iranian Journal of 

Numerical Analysis and 

Optimization, 2021. (Scopus) 

6. Шепарович І. Деякі 

зауваження про нулі та полюси 

мероморфних в одиничному 

крузі функцій з класів, 

визначених мажорантою 

довiльного зростання// (2021) 

БМЖ. (фах) 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 

5 авторських аркушів), в тому 

числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора) 

1. Дільний В.М., Шепарович 

І.Б. Математичний аналіз. 

Інтеграли по многовидах. 

 (лекції , практичні та 

індивідуальні завдання, зразки 

програм для візуалізацій 

многовидів з допомогою 

Мейпл 2018) Дрогобич: 2021. – 



160 c. (електронний посібник) 

1. Дільний В.М., Шепарович 

І.Б. Математичний аналіз. 

Інтеграли по многовидах. 

 (лекції , практичні та 

індивідуальні завдання, зразки 

програм для візуалізацій 

многовидів з допомогою 

Мейпл 2018) Дрогобич: 2021. – 

160 c. (електронний посібник) 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів 

на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методични

х вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць загальною 

кількістю три найменування; 

 

1. Винницький Б. В., 

Шепарович І. Б. Методичні 

рекомендації до розв'язання  

задач з комплексного аналізу. 

Навчально-методичний 

посібник для студентів  III 

курсу спеціальності  

«Математика». – Дрогобич: 



РВВ ДДПУ ім. Івана Франка. 

2016. – 186 с. (11,6 др.арк.) 

2. Шепарович І.Б. 

Індивідуальні завдання з 

«Теорії міри та інтеграла 

Лебега» (2019) - електр. прим. 

3. Уклала 4 робочі програми: 

для студентів спеціальності 

Математика 111 та Середня 

освіта 014 (Математика) 

А) «Математичний аналіз 2»; 

Б) «Теорія міри і інтеграла 

Лебега» 

В) «Функціональний аналіз» 

Г) «Вибрані розділи 

комплексного аналізу»  

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Член Львівського 

математичного товариства 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Войтович 

Христина 

Олегівна 

Виклад

ач 

кафедри 

математ

ики 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

Доктор філософії,  

111 Математика, 

«Апроксимаційні та 

асимптотичні 

властивості функцій з 

1.Dilnyi, V., Huk, K. Identification of 

Unknown Filter in a Half-Strip. Acta 

Appl Math 165, 199–205 (2020).  

2. Dilnyi V., Huk Kh. On 

 стаж науково-педагогічної 

роботи менше 3 років 

5) захист дисертації на 



2015, 

спеціальність 

«Математика», 

кваліфікація 

«Математик. 

Викладач 

математики» 

просторів Гарді в 

деяких областях»,  

ДР №002112,  

29.06.2021,  

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

decomposition problem in weighted 

Hardy space. Banach Center 

Publications. 2019. V. 119. P. 151-155.  

3. Dilnyi V., Voitovych Kh. Hilbert 

transform on Wp. Matematychni Studii. 

2019. V.52. P. 32-37. 

4. Дiльний В. М., Гук Х. О. Критерiй 

розщеплення в просторi Пелi - 

Вiнера.Буковинський математичний 

журнал. 2017. T.5 C. 87-91. 

здобуття наукового ступеня: 

«Апроксимаційні та 

асимптотичні властивості 

функцій з просторів Гарді в 

деяких областях»,  

захищена у спеціалізованій 

вченій раді ДФ 35.051.008  

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об'єднаннях: 

Член Львівського 

математичного товариства 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п'яти 

публікацій; 

1. Huk Kh. Hilbert transform on 

Wp. International conference 

”Banach spaces and their 

applications” dedicated to the 



70th anniversary of Anatolij 

Plichko: Abstracts.- Lviv, 

Ukraine, 26-29 June, 2019. P. 

50-51. 

2. Voitovych Kh. On problem of 

decomposition by functions of 

small exponential type. 

International conference 

”Infinite dimentional analysis 

and topology” dedicated to the 

70th anniversary of Professor 

Oleh Lopushansky: Abstracts.- 

Ivano-Frankivsk, Ukraine, 16-20 

October, 2019. P. 54. 

3. Dilnyi V., Huk Kh. Detecting 

of signals in half-strips. 

International scientific and 

methodical conference : Modern 

scientific and methodical issues 

of mathematics in higher school: 

Abstracts.- Kyiv, Ukraine, 21 -

22 June, 2018. P.11 

4. Дiльний В., Гук Х. Критерiй 

розщеплення в просторi Пелi - 

Вiнера. Мiжнародна наукова 

конференцiя ”Алгебраїчнi та 

геометричнi методи аналiзу”: 

Тези доповiдей.- Одеса, 

Україна, 31 травня - 5 червня, 

2017. С. 6-7. 

5. Жук О., Войтович Х., Галь 



Ю. Про розщеплення парних 

функцiй. Мiжнародна наукова 

конференцiя ”Алгебраїчнi та 

геометричнi методи аналiзу”: 

Тези доповiдей.- Одеса, 

Україна, 26-30 травня, 2020. С. 

106. 

Галь Юрій 

Михайлович 

Доцент,

Директ

ор 

ННІФМ

ЕІТ 

ДДПУ 

імені 

Івана 

Франка  

Львівський 

держаний 

університет імені 

Івана Франка, 

1982 р.,  

спеціальність: 

«Математика», 

Математик, 

викладач 

 

 

  

Кандидат фізико-

математичних наук,  

01.01.01 – 

математичний 

аналіз,тема дисертації: 

«Асимптотичні 

властивості аналітичних 

функцій, заданих 

абсолютно збіжними у 

півплощині рядами 

Діріхле» (ФМ №028516, 

Москва, 01 июня 1987, 

выдан  решением совета 

в институте математики 

АН УССР 13 января 

1987 г., протокол №2). 

 Доцент кафедри 

кафедри математики та 

методики викладання 

математики (ДЦ 

№002470, 29.05.1992 р., 

виданий рішенням 

вченої ради 

Дрогобицького 

педагогічного 

інституту) 

Заступник декана фізико-

математичного факультету  ДДПУ 

імені Івана Франка (1996-2001р.р.). 

 

Заступник директора  інституту 

фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій  з 

навчально-методичної роботи 

ДДПУ імені Івана Франка (2001-

2018).  

 

Директор навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій ДДПУ імені Івана 

Франка ( з 2018 по теперішній час). 

М. Заболоцький, Ю. Басюк, Ю. 

Галь, С. Тарасюк. Логарифмічна 

похідна цілих функцій u-щільністю 

нулів по кривих правильного 

обертання. Вісник львівського 

університету. Серія механіко-

математична. – 2019. – Вип.87. – 

С.46-55.(фахове видання України) 

Стажування: 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка, видана 

довідка №1370-

С від 

12.04.2019. 

Тема 

«Дослідження 

асимртотичних 

властивостей 

аналітичних 

функцій 

заданих рядами 

Діріхле»; 4,5 

навчальних 

кредити (135 

год). 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника:  

 

1. ГальЮ.М.,  

Золота О. А. 

Лінійні різницеві рівняння. 

Навчально-методичний 

посібник.  

 Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2016. – 84 

с. 

2.  ГальЮ.М., Золота О. А. 

Інтегральні рівняння. 

Навчально-методичний 

посібник. 

Дрогобич: Видавничий відділ 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2017. – 140 

с. 

 

8)виконання функцій 

наукового керівника  



Керівництво науковою 

роботою на тему: 

«Асимптотичні властивості 

узагальнених рядів експонент» 

аспіранта кафедри математики.  

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій: 

1. Грушка В. І., Пелещак Р. М., 

Галь Ю.М. Енергія зв’язку 

електронного і діркового 

полярону в деформованій 

квантовій точці. Збірник 

доповідей VII Української 

наукової конференції з фізики 

напівпровідників, Дніпро, 

Україна, 26-30 вересня 2016 р. 

– С. 167-168. 

2. Peleshchak R.M., Seneta 

M.Ya., Uhryn Yu.O., Metsan 

Kh. O. Hal’ Yu.M.  Electronic 

states on the rough GaAs (100) 

surface created by the surface 

acoustic wave and adsorbed 

atoms. Physics and technology 

of thin films and nanosystems 



XVI International conference 

dedicated to memory Professor 

Dmytro Freik (May 15-20, 

2017). – Ivano-Frankivsk, 

Ukraine. – P. 30.  

3.  Seneta M.Ya., Peleshchak 

R.M., Hal’ Yu.M., Voronyak 

Ya.M., Stan”ko M.G. 

Electron spectrum on the 

dynamically deformed adsorbed 

surface of a semiconductor with 

a zinc blende structure. Topical 

problems of semiconductor 

physics/ 

Materials of X international 

conference (Trruscavets, 

Ukraine, June 26-29, 2018), P. 

132-135. 

4. Галь Ю.М., Жук О.М., Яж 

Л.А. Асимптотика цілих рядів 

Діріхле на додатній півосі. 

Актуальні проблеми сучасної 

науки. Збірник VII 

міжнародної науково-

практичної конференції 

викладачів та студентів 

навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій. – Дрогобич: РВВ 

ДДРУ імені Івана Франка, 

2020. – С.186-188. 

5. Галь Ю.М., Жук О.М., 

Лишик С.В. Асимптотичні 

властивості цілих функцій 



повільного зростання заданих 

рядами Діріхле. Актуальні 

проблеми сучасної науки. 

Збірник VIIІ міжнародної 

науково-практичної 

конференції викладачів та 

студентів навчально-наукового 

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій. – Дрогобич: РВВ 

ДДРУ імені Івана Франка, 

2021. – С.182-185. 

 

20) досвід практичної роботи 

за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності). 

Заступник декана фізико-

математичного факультету  

ДДПУ імені Івана Франка 

(1996-2001) 

Заступник директора  

інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій  з навчально-

методичної роботи ДДПУ 

імені Івана Франка (2001-

2018).  

Директор навчально-наукового 



інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних 

технологій ДДПУ імені Івана 

Франка ( з 2018 по теперішній 

час). 

Прикарпатськи

й Ярема 

Анатолійович 

професо

р 

Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 

1996 рік 

закінчення, 

спеціальність 

«Фізика», 

кваліфікація 

«Фізик» 

Д.ф.-м.н., диплом ДД 

№005582 від 

18.01.2007, тема  

«Дослідження алгебро-

аналітичних та 

тополого-геометричних 

властивостей 

інтегровних 

динамічних систем та 

їх адіабатичних 

збурень»,  

спеціальність 

«диференціальні 

рівняння», Вища 

атестаційна комісія, 

старший науковий 

співробітник зі 

спеціальності 

«диференціальні 

рівняння», атестат АС 

№006862, виданий 28 

квітня 2009 року 

Вищою атестаційною 

комісією 

1. Prykarpatskyy Y., The Ablowitz-

Ladik hierarchy integrability analysis 

revisited: the vertex operator solution 

representation structure Journal of 

Nonlinear Mathematical Physics, 

ISSN:1402-9251, Vol. 23, No. 1 (2016) 

92-107. (Scopus) 

2. Vovk M., Pukach P., Hentosh O., 

Prykarpatsky Y., The structure of 

rationally factorized Lax type flows 

and their analytical integrability. 

WSEAS Transactions on Mathematics, 

ISSN:1109-2769, v.16, pp. 322-330 

(2017).  

(Scopus) 

3. Prykarpatski A., Hentosh O., 

Prykarpatsky Y., Geometric  Structure 

of the Classical Lagrange-d'Alambert 

Principle and its Application to 

Integrable Nonlinear Dynamical 

Systems, Mathematics, ISSN:2227-

7390, 5(4), 75 (2017). (Scopus) 

Львівський 

 національний 

університет 

імені Івана 

Франка,  

кафедра 

математичного 

моделювання 

механіко-

математичного 

факультету 

18.02.2019р.-

18.03.2019р 

0,1 ставки 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені до 

переліку фахових видань 

України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; (див. 

стовбець 5)  

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не 

менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

 Hentosh O.E., Prykarpatsky 

Y.A., Blackmore D., 

Prykarpatski A., Pfeiffer-Sato 

solutions of Buhl's problem and a 



4. Hentosh O., Prykarpatsky Y., 

Blackmore D., Prykarpatski A., Lie-

algebraic structure of Lax-Sato 

integrable heavenly equations and the 

Lagrange-d'Alembert principle. Journal 

of Geometry and Physics, vol. 120, 

pp.208-227 (2017).  (Scopus) 

5. Prykarpatsky Y., Samoilenko A., 

The classical M.A. Buhl problem, its 

Pfeiffer-Sato solutions and the classical 

Lagrange-d'Alambert principle for the 

integrable heavenly type nonlinear 

equations. Ukrainian Mathematical 

Journal,  v. 69, No. 12 (2017), pp. 

1652-1689. (Scopus) 

6. Prykarpatskyy Y., Steen-Ermakov-

Pinney equation and integrable 

nonlinear deformation of one-

dimensional Dirac equation, Nonlinear 

Oscillations, ISSN:1562-3076, vol. 20, 

No. 2 (2017). pp. 267-273. (Scopus) 

7. Hentosh O.E., Prykarpatsky Y.A., 

Blackmore D., Prykarpatski A., 

Generalized Lie-algebraic structures 

related to integrable dispersionless 

dynamical systems and their 

application. Journal of Mathematical 

Sciences and Modelling, 1 (2) (2018), 

Lagrange-D'Alembert principle 

for Heavenly equations. In 

Nonlinear Systems and Their 

Remarkable Mathematical 

Structures: Volume I, edited by 

Norbert Euler, 

ISBN:9781138601000, P.588, 

CRC Press (Boca Raton, FL, 

USA), (2018).  

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

Рецензент «Українського 

математичного журналу» 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 



pp. 105-130. (Scopus) 

8. Prytula M.M., Hentosh O.E., 

Prykarpatskyy Y.A., Differential-

geometric structure and the Lax-Sato 

integrability of a class of dispersionless 

heavenly type equations. Ukrainian 

Mathematical Journal, v. 70, No. 2 

(2018), pp. 293-297. 

(Scopus)  

9. Prykarpatsky Y., Samoilenko A., 

The classical M.A. Buhl problem, its 

Pfeiffer-Sato solutions and the classical 

Lagrange-d'Alambert principle for the 

integrable heavenly type nonlinear 

equations. Ukrainian Mathematical 

Journal, ISSN:0041-5995, v. 69, No. 12 

(2018), pp. 1924-1967.   (Scopus)  

10. Prykarpatski A., Samoilenko A., 

Blackmore D., Prykarpatskyy Y.,  

A novel integrability analysis of a 

generalized Riemann type 

hydrodynamic hierarchy. Miskolc 

Mathematical Notes, ISSN:1787-2405, 

Vol. 19, No. 1, pp. 555-567 (2018).  

(Scopus)  

11. Prykarpatskyy Y., Steen-Ermakov-

Pinney Equation and Integrable 

Член Київського 

математичного товариства 

 



Nonlinear Deformation of the One-

Dimensional Dirac Equation, Journal 

of Mathematical Sciences, ISSN:1072-

3374, v.231, No.6, PP.1-7, (2018). 

(Scopus)  

12. Hentosh O., Prykarpatskyy Y., 

Balinsky A., Prykarpatski A., The 

dispersionless completely integrable 

heavenly type Hamiltonian flows and 

their differential-geometric structure. 

Annals of Mathematics and Physics, 

ISSN:2689-7636, 2 (1) (2019), pp.011-

025. (Scopus)  

13. Samoilenko A.M., Prykarpatskyy 

Y.A., Blackmore D., Prykarpatsky 

A.K., Theory of multidimensional 

Delsarte - Lions transmutation 

operators. I. Ukrainian Mathematical 

Journal, ISSN:0041-5995, v. 70, No. 12 

(2019), pp. 1913-1952. (Scopus)  

14. Samoilenko A.M., Prykarpatskyy 

Y.A., Blackmore D., Prykarpatsky 

A.K., Theory of multidimensional 

Delsarte - Lions transmutation 

operators. II. Ukrainian Mathematical 

Journal, ISSN:0041-5995, v. 71, No. 6 

(2019), pp. 808-839. (Scopus)  

15. Hentosh O.Ye., Prykarpatskyy 



Y.A., Blackmore D., Prykarpatski 

A.K., Dispersionless Multi-

Dimensional Integrable Systems and 

Their Related Conformal Structure 

Generating Equations. SIGMA, 

ISSN:1815-0659, v.15, No.079 (2019). 

(Scopus)  

16. Prykarpatskyy Y., On the 

integrable Chaplygin type 

hydrodynamic systems and their 

geometric structure. Symmetry, 

ISSN:2073-8994, 12(5), p.697 (2020) 

(Scopus)  

17. Hentosh O., Prykarpatskyy Y., The 

Lax-Sato integrable heavenly equations 

on functional supermanifolds and their 

Lie-algebraic structure. European 

Journal of Mathematics, ISSN:2199-

675X, V.6 pp.232-247 (2020). 

Шаран 

Володимир 

Лукянович 

Доцент 

кафедри 

математ

ики 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка, 

1994 рік 

закінчення, 

спеціальність 

«Математика», 

кваліфікація 

«Вчитель 

математики, 

інформатики і 

Кандидат фізико-

математичних наук, 

наукова спеціальність 

01.01.01 – 

Математичний аналіз, 

тема дисертації 

«Інтерполяційні 

послідовності деяких 

класів функцій, 

аналітичних у 

півплощині», захищена 

у спеціалізованій 

вченій раді Д.35.051.07 

1. Vinnitskii, B.V., Sharan, V.L., 

Sheparovich, I.B. On an interpolation 

problem in the class of functions of 

exponential type in a half-plane // Ufa 

Mathematical Journal. 2019. 11, No. 1. 

P. 19–26. (Scopus, Web of Science 

Core Collection) 

2. Шаран О.В., Шаран В.Л. 

Методичні аспекти розвитку 

креативності молодших школярів на 

уроках інформатики за допомогою 

електронно-освітніх ресурсів // 

Молодь і ринок. 2017. № 10. С. 28–

 1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection 

1. Vinnitskii, B.V., Sharan, 

V.L., Sheparovich, I.B. On an 

interpolation problem in the 

class of functions of exponential 

type in a half-plane // Ufa 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624982


обчислювальної 

техніки» 

Львівського 

державного 

університету імені 

Івана Франка 18 

листопада 1999 року, 

диплом ДК № 006166 

виданий Вищою 

атестаційною комісією 

України 15 березня 

2020 року. 

 

Доцент кафедри 

математичного аналізу, 

атестат 02ДЦ № 000026 

виданий Атестаційною 

колегією Міністерства 

освіти і науки України 

24 грудня 2003 року  

34. (фахове видання) 

3. Шаран О.В., Шаран В.Л. 

Використання інноваційних освітніх 

технологій у процесі формування 

методико-математичної 

компетентності майбутніх фахівців 

початкової та дошкільної освіти // 

Молодь і ринок. 2019. № 9. С. 55–59. 

(фахове видання) 

4. Шаран О.В., Шаран В.Л., Собко 

А.Л. Особливості формування 

часових уявлень у дітей дошкільного 

віку // Молодь і ринок. 2020. № 2. С. 

27–31. (фахове видання) 

5. Шаран О.В., Шаран В.Л. 

Використання міжпредметної 

інтеграції як засобу 

інтелектуального розвитку дитини 5-

7 років // Фізико-математична 

освіта. 2019. Вип. 1. С. 205–209. 

(фахове видання) 

6. Шаран О.В., Шаран В.Л. 

Використання електронно-освітніх 

ресурсів у процесі навчання 

елементів математики дітей 

старшого дошкільного і молодшого 

шкільного віку // Актуальні питання 

природничо-математичної освіти. 

2017, № 1(9). С. 58–63. (фахове 

видання) 

7. Шаран О.В., Шаран В.Л., Пугало 

С.В.Особливості інтелектуального 

розвитку молодших школярів у 

процесі вивчення основ інформатики 

/ // Вісник Запорізького 

Mathematical Journal. 2019. 

11, No. 1. P. 19–26. (Scopus, 

Web of Science Core 

Collection) 

2. Шаран О.В., Шаран В.Л. 

Методичні аспекти розвитку 

креативності молодших 

школярів на уроках 

інформатики за допомогою 

електронно-освітніх ресурсів 

// Молодь і ринок. 2017. № 10. 

С. 28–34. (фахове видання) 

3. Шаран О.В., Шаран В.Л. 

Використання інноваційних 

освітніх технологій у процесі 

формування методико-

математичної компетентності 

майбутніх фахівців 

початкової та дошкільної 

освіти // Молодь і ринок. 2019. 

№ 9. С. 55–59. (фахове 

видання) 

4. Шаран О.В., Шаран В.Л., 

Собко А.Л. Особливості 

формування часових уявлень 

у дітей дошкільного віку // 

Молодь і ринок. 2020. № 2. С. 

27–31. (фахове видання) 

5. Шаран О.В., Шаран В.Л. 

Використання міжпредметної 

інтеграції як засобу 

інтелектуального розвитку 

дитини 5-7 років // Фізико-

математична освіта. 2019. 

Вип. 1. С. 205–209. (фахове 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624982


національного університету. 

Педагогічні науки. 2020. № 1 (34). С. 

84–88. (фахове видання) 

видання) 

6. Шаран О.В., Шаран В.Л. 

Використання електронно-

освітніх ресурсів у процесі 

навчання елементів 

математики дітей старшого 

дошкільного і молодшого 

шкільного віку // Актуальні 

питання природничо-

математичної освіти. 2017, 

№ 1(9). С. 58–63. (фахове 

видання) 

7. Шаран О.В., Шаран В.Л., 

Пугало С.В.Особливості 

інтелектуального розвитку 

молодших школярів у процесі 

вивчення основ інформатики / 

// Вісник Запорізького 

національного університету. 

Педагогічні науки. 2020. № 1 

(34). С. 84–88. (фахове 

видання) 

 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 

5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора) 

1. Винницький Б.В., 



Шаповаловський О.В., 

Шаран В.Л., Хаць Р.В. 

Математичний аналіз функцій 

однієї змінної: навчальний 

посібник. У 2-х ч. – Ч. 1. – 2-

ге вид., доп. та перероб. – 

Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. 

Франка, 2021. – 517 с. (Гриф 

МОН №1/11-19869 від 

17.12.13). 

2.  Винницький Б.В., 

Шаповаловський О.В., 

Шаран В.Л., Хаць Р.В. 

Математичний аналіз функцій 

однієї змінної: навчальний 

посібник. У 2-х ч. – Ч. 2. – 2-

ге вид., доп. та перероб. – 

Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. 

Франка, 2021. – 511 с. (Гриф 

МОН №1/11-20787 від 

31.12.13). 

 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, 

електронних курсів на 

освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/ 

методичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 



друкованих навчально-

методичних праць загальною 

кількістю три найменування 

1. Когут У.П., Шаран В.Л., 

Зюбанов О.Є., Ткаченко В.С.  

Вища математика: теорія 

ймовірностей та математична 

статистика: навчальний 

посібник. – Дрогобич: Ред.-

вид. відділ ДДПУ ім. І. 

Франка, 2021, 214 с. 

2. Винницький Б.В., Шаран 

В.Л. Математичний аналіз 1: 

робоча програма навчальної 

дисципліни. – Дрогобич, 2020. 

– 12 с. (Схвалено науково-

методичною радою 

університету, протокол №1 

від 28.01.2020).  

3. Шаран В.Л. Вступ до теорії 

ймовірностей та математичної 

статистики: робоча програма 

навчальної дисципліни. – 

Дрогобич, 2018. – 7 с. 

(Схвалено науково-

методичною радою 

університету, протокол № 8 

від 18.09.2018).  

4. Шаран В.Л. Вища 

математика: робоча програма 

навчальної дисципліни. – 

Дрогобич, 2017. – 6 с. 

(Схвалено науково-

методичною радою 

університету, протокол № 7 



від 25.09.2017).  

 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії” 

1. Участь у міжнародному 

освітньому проєкті 

«Прогресивне управління 

університетом», що 

реалізовувався в Університеті 

Т. Ґарика Масарика (м. Брно, 

Чеська Республіка) за 

підтримки American Councils 

for International Education, 

Cпілки ректорів закладів 

вищої освіти України та 

Чеської агенції розвитку (25 

лютого – 03 березня 

2018 року).  

2. Участь у міжнародному 

освітньому проєкті «Зміни 

педагогічних факультетів та 

університетів у 21 столітті», 

що реалізовувався в 

Університеті Т. Ґарика 

Масарика (м. Брно, Чеська 

Республіка) за підтримки 

Чеської агенції розвитку. (17 – 

23 листопада 2019 року). 

 

12) наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 



та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій 

1. Шаран О.В., Шаран В.Л. 

Використання алгоритмічного 

підходу у процесі вивчення 

курсу «Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень». 

Педагогіка вищої та 

середньої школи. 2016. Вип. 

47. С. 220-224. 

2. Шаран О.В., Шаран В.Л., 

Дребот Р.С. Особливості 

використання відкритих задач 

у процесі навчання 

математики учнів початкової 

школи. Молодий вчений. 2019. 

№ 5.2 (69.2). С.170–173. 

3. Шаран О.В., Шаран В.Л. 

Електронно-освітні ресурси 

на уроках математики в 

початковій школі. Актуальні 

проблеми теорії і методики 

навчання математики: до 70-

річчя кафедри математики і 

теорії та методики навчання 

математики НПУ імені М. П. 

Драгоманова : матеріали 

Міжнародної науково-

практичної конференції. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670936
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670936


м. Київ, 11–13 травня 2017 р. 

Київ. 2017. С. 123–124. 

 

14) керівництво студентом, 

який зайняв призове місце на 

I або II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / 

журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт), … 

Голова організаційного 

комітету І етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальних 

дисциплін та спеціальностей. 

 


