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Львівська політехніка для реалізації Цілей сталого розвитку ООН



Вчена рада Львівської політехніки визначила
«Благодійників року» за 2021 рік

Компанія SoftServe, пожертвувавши в 2021 році 
понад 3 млн грн, відкрила в нашому Університеті 

перший в Україні інклюзивний простір 
«Ветеранська служба». Окрім цього благодійники 

доєдналися до оплати міжнародної акредитації 
освітніх програм.

28 грудня на засіданні Вченої ради Університету визначили «Благодійників року» Львівської політехніки за
2021 рік. Цьогоріч у номінації «Благодійник року ― юридична особа» обрали двох переможців ―
Кондитерську Корпорацію «Рошен» та компанію SoftServe.

У 2021 році Кондитерська Корпорація «Рошен» вклала у розвиток політехніків і 
Політехніки понад 6 млн грн. Серед напрямів, які підтримали благодійники ― 
стипендійне заохочення найкращих студентів і викладачів; тренінги для науково-
педагогічних працівників; екскурсія для студентів та викладачів на виробництво КК 
«Рошен»; доступ до бази даних SciFinder. Великою складовою допомоги стало 
забезпечення підготовчих робіт до ремонту навчального корпусу № 8. 



Вчена рада Львівської політехніки визначила
«Благодійників року» за 2021 рік
У номінації «Благодійник року ― найкращий волонтер» відзначили троє осіб.

• Співзасновника архітектурного бюро RE+ Replus Bureau Дмитра
Сорокевича, який упродовж року, за активної підтримки Асоціації
випускників університету, за участі команди студентів, викладачів
нашого університету та архітекторів компанії Replus bureau, розробляв
концепцію Арт-простору Львівської політехніки (облаштування
території академмістечка Університету).

• Ініціаторку і розробницю програми підвищення кваліфікації «Тренінг
для тренерів з питань соціальної інклюзії та інклюзивної освіти» Ніну
Гайдук. Окрім цього номінантка брала участь у вдосконаленні
інформаційних ресурсів Міжнародного центру професійного
партнерства «Інтеграція» Львівської політехніки.

• Менеджера із навчання компанії JetSoftPro Олександра Самуйлова, який
багато років співпрацює з ІКНІ, а впродовж 2021 року неодноразово
проводив цикли спеціалізованих лекцій та підбирав фахових лекторів-
практиків для студентів, організовував зустрічі з СЕО компанії JetSoftPro
тощо.



Співпраця з Кондитерською Корпорацією ROSHEN

Метою проєкту «До вершин з РОШЕН» є підвищення якості освіти
відповідно до вимог сучасного ринку, інтеграція освіти та науки з
бізнесом.

Основні напрями співпраці:
• участь у спільних наукових та інноваційних проєктах;
• створення навчально-наукових об’єктів на базі Університету;
• виконання науково-дослідних робіт на базі Університету;
• матеріальне заохочення студентів та працівників Інституту хімії

та хімічних технологій;
• заохочення працівників Інституту хімії та хімічних технологій до

професійного зростання та підвищення рівня викладацької
дільності;

• проведення заходів для інформування студентів про сучасні
тренди, вимоги та виклики бізнесу;

• покращення матеріально-технічної бази кафедр Інституту хімії
та хімічних технологій.

До вершин з РОШЕН
Програма заохочення студентів
Програма заохочення викладачів
Програма розвитку компетенцій



Співпраця з Кондитерською Корпорацією ROSHEN
Програма заохочення студентів
Для участі у конкурсі претенденти подають щороку не
пізніше 20 лютого (20 липня) заявки та документи, які
підтверджують результати наукової діяльності (за
підписом завідувача кафедри).

Довідку про академічну успішність студентів
(претендентів) секретарю Комісії надає дирекція
Інституту хімії та хімічних технологій (за підписом
директора інституту).

Показники результативності наукової діяльності
претендент формує у вигляді таблиці. Скан-копії всіх
матеріалів у форматі PDF – таблиця з розрахунком
показників результативності наукової діяльності та
підтверджувальні документи про наукову діяльність,
претендент надсилає секретарю Комісії щороку не пізніше
20 лютого (20 липня).



Співпраця з Кондитерською Корпорацією ROSHEN
Програма заохочення викладачів
Процедура проведення Конкурсу передбачає два етапи.

Перший етап – за групами показників результативності
освітньої та наукової діяльності Здобувач формує підсумкові
таблиці. Скан-копії всіх матеріалів у форматі PDF – таблиці з
блоками показників результативності освітньої та наукової
діяльності, а також скан-копії всіх підтверджувальних
документів про результати освітньої та наукової діяльності
Здобувач надсилає Комісії не пізніше 10 лютого (10 серпня)
поточного року. Секретар Комісії забезпечує інформаційний
супровід конкурсу, зокрема розміщення всіх матеріалів від
претендентів на сайті Інституту хімії та хімічних технологій у
відкритому доступі.

Другий етап – проведення анкетування серед студентів не
пізніше 20 лютого (10 вересня) поточного року. Анкетування
здійснюється анонімно представниками КК «РОШЕН».
Оцінювання здійснюється за 5-бальною шкалою.



Співпраця з Кондитерською Корпорацією ROSHEN
Програма розвитку важливих для викладача компетенцій

В межах проєкту «До вершин з РОШЕН» з квітня 2020 року
запроваджується Програма розвитку важливих для
викладача компетенцій.

Графік проведення тренінгів:
• 21 травня — Техніки візуальної фасилітації в роботі

викладача (12 год). Тренерка —Юлія Кнюпа.
• 27-28 травня — Сучасні методи викладання: зміна

ролей викладача. Групова динаміка (12 год). Тренерка
— Неля Лебідь.

• 2-3 червня — Вступ до Публічного виступу (12 год).
Тренер — Ігор Щербатий.

В результаті проходження тренінгів учасники отримують
відповідні сертифікати.



Кафедра фінансів підписала Угоду про співпрацю зі
Всеукраїнською мережею аптек «Подорожник»

14 грудня 2021 року було підписано Угоду про
співпрацю між Всеукраїнською мережею аптек
«Подорожник» і кафедрою фінансів Національного
університету «Львівська політехніка».

Змістовна дискусія щодо напрямів, змісту і методів
підготовки магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» надасть у
найближчому майбутньому новий, своєрідний
поштовх освітній діяльності кафедри фінансів
Національного університету «Львівська політехніка».

Зв’язок зі стейкхолдерами є вкрай важливим для
отримання орієнтирів насамперед у практичній
підготовці майбутніх фахівців.



На кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва
урочисто вручили Подяку стейкголдеру освітньої
програми «Міжнародна економіка»
23 грудня 2021 року відбулось чергове обговорення напрямів
подальшого розвитку програми підготовки магістрів
міжнародних економічних відносин. Одним із проблемних
питань стало застосування SDG (цілей сталого розвитку)
вітчизняними суб’єктами підприємницької діяльності як
конкурентоспроможної стратегії функціонування бізнесу на
зовнішніх ринках. Підготовка фахівців, які володіють
новітніми інструментами провадження міжнародної бізнес-
діяльності, є актуальною для малих і середніх підприємств,
особливо в умовах реалізації концепції «зеленого»
підприємництва.

Під час зустрічі відбулось урочисте вручення відзнаки одному
з стейкголдерів освітньо-професійної програми «Міжнародна
економіка» другого (магістерського) рівня спеціальності 292
«Міжнародні економічні відносини» Володимиру Коруду – віце
президенту Львівської торгово-промислової палати.




