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Львівська політехніка для реалізації Цілей сталого розвитку ООН



Професійна адаптація
У приміщенні Tech StartUp School Національного університету «Львівська політехніка», 15 грудня,
відбувся черговий урочистий випуск слухачів – ветеранів російсько-української війни, які проходили
навчання та соціальну адаптацію в рамках проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в
державну систему» за фінансової підтримки уряду Королівства Норвегія.

«Львівська політехніка вже понад п’ять років є партнером проєкту «Норвегія-Україна». Цей проєкт
спрямовано на соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців учасників бойових дій і членів
їхніх сімей. У цьому семестрі навчання відбувалося у двох групах за двома програмами. Одна програма –
це управління проєктами. Друга – це контроль якості програмного забезпечення. Загалом цього семестру
в нас близько 80 випускників», – сказала Тетяна Шаповалова.

Навчання тривало три місяці – від 15 вересня до 15 грудня.

«Цей проєкт буде продовжуватися й надалі. У лютому знову стартує навчання. Відкриємо дві групи: одну у
Львові, а іншу в Дрогобичі. У цьому семестрі в нас новий підхід – об’єднали два джерела фінансування.
Крім коштів уряду Королівства Норвегія, ми також залучили нове джерело фінансування – бюджетну
державну програму. Наші норвезькі партнери власне й хочуть, щоб цей проєкт якимось чином
імплементувався в державні програми. Наш університет уклав угоду про співпрацю з Міністерством у
справах ветеранів, яке наступного року виступатиме держзамовником з навчання й отримання вищої
освіти для цієї категорії людей», – повідомила Тетяна Шаповалова.



В ІППО організували та провели онлайн засідання 
V Круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України»

Нові виклики потребують нових рішень! 22 травня 2020 року кафедра цивільного права та
процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету
«Львівська політехніка спільно із Західним науковим центром НАН України організувала та
провела з використанням платформи Microsoft Teams засідання V Круглого столу «Стратегія
екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір». Цей захід кафедра ЦПП
проводить уже п’ять років поспіль.

Незважаючи на наявність перешкод, бар’єрів у тогочасному світі, викликаних пандемією,
викладачі кафедри та студенти Інституту вкотре засвідчили потребу продовжувати академічне
спілкування, обговорити проблеми, що цікавлять сучасну наукову спільноту в галузі екологічного
права. Організатори вдячні учасникам цього наукового заходу – науковцям Львівської
політехніки, представникам наукової спільноти Львівського національного університету імені
Івана Франка, Львівського державного університету внутрішніх справ, представнику МБО
«Екологія-Право-Людина» Софії Шутяк, які проявили зацікавленість, надали матеріали доповідей,
виступили, поділилися своїми думками і міркуваннями щодо еколого-правових проблем та
шляхів їхнього розв’язання.



Кафедра кримінального права і процесу провела 
Міжнародну конференцію із забезпечення захисту 
прав та свобод людини

30 жовтня 2020 року кафедрою кримінального права і процесу було проведено Міжнародну
конференцію «Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах
інтеграції України в європейський простір».

До участі у конференції було подано більше 150 тез доповідей.

Основна мета конференції полягала у висвітленні та обговоренні новітніх досліджень з
актуальних проблем забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції
України в європейський простір у кримінальному праві, кримінології, кримінально-
виконавчому праві, криміналістиці, судовій експертизі та кримінальному процесі.

За матеріалами, поданими на конференцію, було видано збірник тез.



Львівські політехніки взяли участь у конференції із 
запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах сьогодення

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулась регіональна науково-
практична конференція «Актуальні проблеми пожежної безпеки та запобігання надзвичайним
ситуаціям в умовах сьогодення».

Робота конференції відбувалась за допомогою платформи Microsoft Teams.

У конференції взяли участь понад 40 науково-педагогічних працівників з різних установ та
навчальних закладів, зокрема Головного управління ДСНС України, Національного університету
цивільного захисту України (м. Харків), Національного університету «Львівська політехніка»,
Львівського національного аграрного університету, Дніпровського національного університету
залізничного транспорту імені В.А. Лазаряна та інших.

Результати досліджень, презентованих на конференції, дають можливість реалізовувати вагомі
наукові проєкти, здійснювати ефективний пошук сучасних технічних і технологічних рішень, що є
важливим кроком у справі реалізації пожежної і техногенної безпеки, захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій.



Науково-дослідні роботи у межах 
кафедральної тематики

Назва НДР
Науковий 
керівник

Термін 
виконання

Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)

Шляхи вдосконалення правового механізму захисту 
прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови 
правової держави

ГУМІН
Олексій Михайлович

01.17–12.21

Психологія національної безпеки і благополуччя 
особистості

ВАРІЙ
Мирон Йосипович

11.17–11.22

Метаантропологічна концепція державотворення та 
правотворення

СЛИВКА
Степан Степанович

01.18–12.22

Цивільно-правове забезпечення суспільних 
трансформацій в умовах євроінтеграції

ЛИЧЕНКО
Ірина Олександрівна

09.19–12.23

Адміністративно-правова доктрина захисту прав та 
свобод людини і громадянина в умовах європейської 
інтеграції України

БОРТНИК
Надія Петрівна

04.21–12.25




