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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

Н А К А З  

 

“___” ________ 2022 р.                                      Львів                  № ________ 

 

Про порадників академічних груп 

 

З метою активізації та вдосконалення роботи порадників у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка та на виконання Концепції національного виховання студентської 

молоді, затвердженої 25.06.2009 року (протокол № 7/2-4) колегією Міністерства освіти і науки, 
 

Н А К А З У Ю: 
 

§ 1. 

Призначити порадниками студентських груп першого курсу географічного факультету: 

Брусака Віталія Пилиповича, кандидата географічних наук, доцента кафедри геоморфології і 

палеогеографії (група ГРФ-11); 

Тихановича Євгена Євгенійовича, кандидата географічних наук, доцента кафедри геоекології 

і фізичної географії (група ГРО-11); 

Склярську Оксану Ігорівну, кандидата географічних наук, доцента кафедри географії України 

(група ГРФУ-11); 

Іваха Ярослава Євгеновича, кандидата географічних наук, доцента кафедри економічної і 

соціальної географії (група ГРФЕ-11); 

Кирильчука Андрія Андрійовича, доктора географічних наук, професора кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів (група ГРН-11); 

Зінька Юрія Володимировича, старшого викладача кафедри туризму (група ГРТ-11); 

Гаталяк Оксану Михайлівну, асистента кафедри туризму (група ГРТ-12); 

Філь Марію Іванівну, кандидата технічних наук, доцента кафедри туризму (група ГРГ-11); 

Жука Юрія Ігоровича, кандидата географічних наук, аситента кафедри туризму 

 (група ГРГ-12); 

Федину Ларису Олександрівну, кандидата хімічних наук, доцента кафедри готельно-

ресторанної справи та харчових технологій (група ГРХ-11). 
 

§ 2. 

Призначити порадниками студентських груп другого курсу географічного факультету: 

Байрак Галину Ростиславівну, кандидата географічних наук, доцента кафедри геоморфології 

і палеогеографії (група ГРФ-21); 

Койнову Ірину Богданівну, кандидата географічних наук, доцента кафедри раціонального 

використання природних ресурсів і охорони природи (група ГРФ-22); 

Матвіїва Володимира Павловича, кандидата географічних наук, доцента кафедри геоекології 

і фізичної географії (група ГРО-21); 

Мамчур Ольгу Ігорівну, кандидата географічних наук, доцента кафедри економічної і 

соціальної географії (група ГРО-22); 

Лозинського Романа Мар’яновича, доктора географічних наук, завідувача кафедри географії 

України (група ГРФУ-21) 

Папіша Ігора Ярославовича, доктора географічних наук, професора кафедри ґрунтознавства і 

географії ґрунтів (група ГРН-21); 
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Монастирського Володимира Романовича, кандидата географічних наук, доцента кафедри 

туризму (група ГРТ-21); 

Паньків Наталію Мирославівну, кандидата географічних наук, доцента кафедри туризму 

(група ГРТ-22); 

Каднічанського Дмитра Анатолійовича, кандидата географічних наук, доцента кафедри 

туризму (група ГРТ-23); 

Безручка Любомира Степановича, кандидата географічних наук, доцента кафедри туризму 

(група ГРГ-21); 

Манька Андрія Михайловича, кандидата географічних наук, доцента кафедри туризму (група 

ГРГ-22); 

Грицишин Анну Тарасівну, кандидата економічних наук, доцента кафедри туризму (група ГРГ-

23); 

Маслійчук Ольгу Богданівну, кандидата технічних наук, доцента кафедри готельно-

ресторанної справи та харчових технологій (група ГРХ-21). 

 

§ 3. 

Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи та 

соціальних питань і розвитку В. М. Качмара. 

 

РЕКТОР    

 В. П. МЕЛЬНИК 

 
 

Проректор ___________________________________ 

Декан географічного факультету ________________ 

Голова студентської ради ______________________ 


