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Львівська політехніка для реалізації Цілей сталого розвитку ООН



Освітньою програмою «Управління ІТ-проектами & DevOps» на 
кафедрі ІСМ тепер опікується Львівський ІТ Кластер

З листопада 2020 року освітньою програмою на бакалавраті спеціальності 126
«Інформаційні системи та технології» (вибіркові блоки «Управління ІТ-проєктами» та
DevOps) на кафедрі інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
опікуєтьсяЛьвівський ІТ Кластер.

Мета програми "Інтелектуальні інформаційні технології (Управління ІТ проектами &
DevOps)" (спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології") – здобуття поглиблених
теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та
технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку
праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного
характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й
розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування,
впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної
економіки та виробництва.



В Університеті відбулося відкриття проєкту
«Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» 
у рамках програми ЄС Еразмус+

У Національному університеті «Львівська політехніка» відбулося відкриття проєкту
«Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» напряму Жан Моне у рамках
програми ЄС Еразмус+, який буде реалізовуватися упродовж наступних трьох років з метою
формування комплексних знань про Європейський Союз, особливості європейської
інтеграції України, а також ролі Східного партнерства у створенні спільного європейського
простору.

Під час заходу відбулася презентація відеоролика, підготовленого студентами-
міжнародниками, з назвою «Нове від модуля EaP_Initiative», а також представлено основні
компоненти нового навчального курсу, який спрямований на посилення освітньої та
наукової складових підготовки фахівців, створення консорціуму з академічних, державних
та громадських структур, діяльність яких пов’язана із розбудовою співпраці між Україною
та ЄС, імплементації європейських стандартів та реалізації Стратегічного плану розвитку
Національного університету «Львівська політехніка».



Львівська політехніка стала переможцем конкурсу 
від програми ЄС «Креативна Європа» й отримає грант

Опубліковано результати конкурсу «Поєднання культури та аудіовізуального контенту
через цифрові технології» програми ЄС «Креативна Європа» (підпрограма «Міжсекторальна
співпраця»).

Грант за цим конкурсом отримали три українські організації:
• Національний університет «Львівська політехніка»;
• Група компанійMagneticOne Group;
• Центр туристичної інформації Львова.

Вони стали учасниками консорціуму з восьми країн (Німеччина – три організації та Італія –
дві організації), разом з якими будуть реалізовуватипроєкт.

Всього за цим конкурсом було виділено 3 176 334 євро на вісім проєктів, очолюваних
організаціями у шести європейських країнах. Загалом до цих проєктів будуть залучені 48
організацій, що представляють 19 країн.



Львівські політехніки прийняли участь в експертних 
консультаціях «Міграція в Україні: ситуація, виклики та 
перспективи співпраці з ЄС»

3 грудня 2020 року на запрошення Міжнародної Організації з Міграції ООН Ірина Ключковська,
директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської
політехніки, взяла участь в експертних консультаціях «Міграція в Україні: ситуація, виклики та
перспективи співпраці з ЄС», організованих за участю 15 учасників, які представляли офіс
Президента України, уряд України, міжнародні організації та громадянське суспільство.

Учасники Консультацій виокремили ключові питання міграції в Україні та обговорили стратегічні
пріоритети в управлінні міграцією, беручи до уваги інструменти співробітництва між Україною та
ЄС для підтримки міграційних ініціатив у країнах Східного партнерства.

У рамках Консультацій експерти обговорили також інструменти співпраці та їхню актуальність в
українському контексті, а також пріоритетні питання, які слід розв’язати в рамках діалогу
Україна – ЄС із питань міграції та мобільності.



Ректор Львівської політехніки Юрій Бобало ввійшов до 
оновленого складу Національної ради з питань розвитку 
науки і технологій

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р.
№ 1499-р внесено зміни до складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
Зокрема, головою Національної ради призначено Прем’єр-міністра України Дениса
Шмигаля.

Також оновлено розділ «Члени Адміністративного комітету»: до його складу ввійшли
Сергій Шкарлет, заступник Міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції,
тимчасово виконувач обов’язків Міністра освіти і науки України, голова Адміністративного
комітету; Микола Кизим, перший заступник Міністра освіти і науки, заступник голови
Адміністративного комітету; Юрій Бобалo, – ректор Національного університету
«Львівська політехніка» (за згодою); інші знані особи.

Розпорядження КМУ від 25 листопада 2020 р.№ 1499-р



Партнерство бізнесу та освіти розвиває 
культуру стартапів

Цього року до освітньо-стипендійної програми CIG R&D LAB, започаткованої
Chernovetskyi Investment Group, у якій беруть участь Одеський національний
політехнічний університет та Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», долучився третій ЗВО – Національний університет
«Львівська політехніка».

Серед студентських команд, які презентували свої ідеї в першому сезоні зі Львовом,
перемогли два проєкти: Smart cutting board – багатофункціональна «розумна»
кухонна дошка, та Drinmix – робот-бармен. Переможці отримали фінансування у 400
тис грн та 100 тис грн відповідно. Загалом проєкти трьох університетів в минулому
сезоні отримають від фонду 1,5 млн грн на перетворення ідей у продукти.

За матеріалами журналу «Бізнес»



Стартувала друга група програми Energy of Innovation: 
Executive MBA Академії ДТЕК та Львівської політехніки

Стартувала друга група програми Energy of Innovation: Executive MBA Академії ДТЕК та
Національного університету «Львівська Політехніка». Із початком навчання учасників
програми привітали ― ректорка Академії ДТЕК Валерія Заболотна, проректор з наукової
роботи Львівської політехніки Іван Демидов і директор Наукового парку Львівської
політехнікиНазарій Подольчак.

Учасниками програми є керівники компанії ДТЕК. Політехніку представляє Науковий парк
та кафедра адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування і
післядипломної освіти.

Передбачено, що під час модулів працівники повинні запропонувати інноваційнийпроєкт.

У межах модулів викладачі мотивуватимуть учасників програми активно навчатися
кращих світових практик та розвивати власні інновації на конкретних успішних прикладах
світових компаній.




