
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  № 16 

декана історичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

 м. Львів        “01” вересня 2021 р. 

 

В студентських справах історичного факультету 

 

З метою активізації та вдосконалення роботи порадників у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка та виконання Концепції 

національного виховання студентської молоді, затвердженої 25.06.2009 року 

(протокол №7/2-4) колегією Міністерства освіти і науки, 

з о б о в’я з у ю: 

§ 1 

Призначити порадниками студентських академічних груп І курсу ОС 

«бакалавр» історичного факультету денної форми здобуття освіти: 

• доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, кандидата 

історичних наук Сипко Богдану Володимирівну (Іст-11с); 

• професора кафедри давньої історії України та архівознавства, доктора 

історичних наук Заяця Андрія Євгеновича (Іст-12с); 

• доцента кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського, 

кандидата історичних наук Боднар Галину Анатоліївну (Іст-13с); 

• доцента кафедри історичного краєзнавства, кандидата історичних наук 

Мраку Ігоря Богдановича (Іст-14с); 

• доцента кафедри історії середніх віків та візантиністики, кандидата 

історичних наук Овсінського Юрія Володимировича (Ісо-11с); 

• доцента кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, 

кандидата історичних наук Погоральського Ярослава Володимировича 

(Ісо-12с); 

• доцента кафедри історії Центральної та Східної Європи, кандидата 

історичних наук Полещук Тамару Сергіївну (Ісо-13с); 



• доцента кафедри соціології, кандидата соціологічних наук Калиняк 

Ориславу Теодорівну (Ісс-11с). 

§ 2 

З метою покращення виховної роботи серед студентської молоді та 

полегшення адаптації першокурсників до навчання в Університеті, впровадити 

інститут студентського порадника для кожної з академічних груп І курсу. 

§ 3 

Призначити студентськими порадниками академічних груп І курсу 

ОС «бакалавр» історичного факультету денної форми здобуття освіти: 

• студента групи Іст-31с Газаряна Владислава Артуровича (Іст-11с); 

• студентку групи Іст-32с Максименко Тетяну Ігорівну (Іст-12с); 

• студентку групи Іст-43с Палайду Вікторію Романівну (Іст-13с); 

• студентку групи Іст-32с Мацех Юлію Любомирівну (Іст-14с); 

• студентку групи Ісо-31с Шкурлатович Марію Володимирівну (Ісо-11с); 

• студентку групи Ісо-42с Войтович Вікторію Володимирівну (Ісо-12с); 

• студента групи Ісо-42с Колодія Ростислава Володимировича (Ісо-13с); 

• студентку групи Ісс-41с Андрусяк Інесу Василівну (Ісс-11с). 
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