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Асоціація випускників

становча конференція випускників усіх поколінь
Львівської політехніки відбулася 18–19 жовтня 2008
року. Метою її було створення Асоціації випускників

Національного університету «Львівська політехніка». На
конференції було затверджено Статут Асоціації та обрано
керівні органи — Раду, Правління та ревізійну комісію.

Список членів Ради Асоціації

Бобало Юрій Ярославович (РТФ) — ректор Націо-
нального університету «Львівська політехніка», заступник
голови Ради Асоціації.

Буряк Ярослав Йосипович — член-кор. НАН України,
професор кафедри прикладної математики, секретар Ради
Асоціації.

Буца Богдан Емануїлович (ФЕФ) — заступник Міністра
оборони України.

Гудима Олекса Миколайович (ЕЕФ) — народний депу-
тат України.

Горошкевич Олександр Сергійович (МТФ) — народ-
ний депутат України.

Давимука Степан Антонович (ФА) — народний депу-
тат України.

Єхануров Юрій Іванович — doctor honoris causa
Львівської політехніки, екс-міністр оборони України.

Івасишин Орест Михайлович (МТФ) — академік НАН
України, заступник директора Інституту металофізики
НАН України.

Кміть Микола Іванович (МТФ) — голова Львівської
облдержадміністрації.

Кріль Ігор Іванович (МТФ) — народний депутат України.
Куйбіда Василь Степанович (ІПДО) — екс-міністр

будівництва та регіонального розвитку України.
Кушнір Роман Михайлович (МТФ) — директор Інсти-

туту прикладних проблем механіки і математики НАН
України.

Коваль Володимир Олександрович (РТФ) — директор
департаменту інформаційних технологій МЗС України.

Кучмій Степан Ярославович (ХТФ) — член-кор. НАН
України, зав. відділу Інституту фізичної хімії НАН України.

Лозинський Мирон Онуфрійович (ХТФ) — академік
НАН України, директор Інституту органічної хімії, doctor
honoris causa Львівської політехніки.

Литвин Володимир Михайлович — doctor honoris causa
Львівської політехніки, народний депутат України, віце-
президент НАН України.
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Луценко Юрій Віталійович
(ФЕФ) — екс-міністр внутрішніх
справ України.

Луцишин Ігор Ярославович (ФЕФ) —
в. о. голови Федерації профспілок
України.

Лукашук Олег Григорович (ІБФ) —
народний депутат України.

Лящук Ігор Іванович (ІБФ) — на-
чальник управління організації засідан-
ня Кабінету Міністрів України.

Мельник Олег Іванович (ММФ) —
керуючий Львівською філією Індекс-
банку.

Могильницька Марія Павлівна
(ІЕФ) — начальник управління НБУ у
Львівській області.

Ніронович Іван Опанасович
(МТФ) — президент Львівської корпо-
рації «Енергоресурсінвест».

Олійник Ігор Мирославович (ІБФ) — голова Івано-
Франківської обласної ради.

Охабський Іван Михайлович (ІПДО) — директор Львів-
ського лікеро-горілчаного заводу.

Ольшанський Микола Михайлович (ХТФ) — депутат
Держдуми Російської Федерації.

Обухов Сергій Павлович (ІЕФ) — депутат Держдуми
Російської Федерації.

Панасюк Володимир Васильович — doctor honoris
causa Львівської політехніки, академік НАН України, дирек-
тор ФМІ НАН України.

Писарчук Петро Іванович (ТТФ) — народний депутат
України.

Рокецький Леонід Юліанович (ЕМФ) — помічник Гла-
ви Aдміністрації Президента Російської Федерації.

Садовий Андрій Іванович (ІЕФ) — міський голова
Львова.

Сеник Мирослав Петрович (ММФ) — голова Львівсь-
кої обласної ради, заступник голови Ради Асоціації.

Тарасюк Ігор Григорович (МТФ) — керівник Держав-
ного управління справами.

Ткачук Віктор Артурович (ТТФ) — заступник Секрета-
ря РНБО України.

Шкутяк Зіновій Васильович (ХТФ) — народний депу-
тат України.

Шлапак Олександр Віталійович (ФА) — перший
заступник Голови Секретаріату Президента України
(2007–2010), заступник голови Ради Асоціації.

Яцків Ярослав Степанович (ГФ) — академік НАН Украї-
ни, директор Головної астрономічної обсерваторії України,
голова Ради Асоціації.

Правління Асоціації

Вельгош Михайло Васильович (РТФ) — директор із
зв’язків з державними установами та громадськими органі-
заціями АСК «Дністер», м. Львів — секретар правління
Асоціації.

Вовк Орест Володимирович (ФА) — президент ЗАТ
«Ензим», м. Львів.

Загірний Роман Йосипович (ФА) — директор Львівсь-
кої філії Укрінбанку, м. Львів.

Заліщук Олег Юрійович (АРФ) — головний архітектор
Тернопільської області, м. Тернопіль.

Зозуля Іван Іванович (ХТФ) — голова правління ВАТ
«Інститут гірничо-хімічної промисловості», м. Львів.

Карвацький Юрій Михайлович (ГФ) — президент кор-
порації будівельних підприємств «Карпатбуд», м. Львів.

Кирея Микола Іванович (ФТОР) — начальник управ-
ління економіки Рівненської міської ради, м. Рівне.

Козик Василь Васильович (ІЕФ) — зав. кафедри Націо-
нального університету «Львівська політехніка», м. Львів.

Крайовський Володимир Ярославович (ФА) — заступ-
ник голови Львівської обласної державної адміністрації.

Моркляник Богдан Васильович (ІБФ) — проректор
Національного університету «Львівська політехніка» —
заступник голови Правління Асоціації.

Похмурський Василь Іванович (ММФ) — член-корес-
пондент НАН України, заступник директора Фізико-
механічного інституту НАН України, м. Львів.

Ривак Іван Миколайович (РТФ) — перший заступник
голови Федерації роботодавців України, голова Львівського
обласного об’єднання роботодавців, голова наглядової ра-
ди АСК «Дністер», м. Львів.

Сєргєєв Олег Миколайович (ФА) — директор Львівсь-
кої філії АТ «Укрсоцбанк», м. Львів — голова Правління
Асоціації.

Старчевський Володимир Людвікович (ФТОР) — зав.
кафедри Національного університету «Львівська політех-
ніка» — заступник голови Правління Асоціації.

Федак Тарас Васильович (ЕЕФ) — заступник голови
Львівської обласної державної адміністрації.

Фітель Зіновій Ігорович (ІБФ) — заступник міського
голови м. Івано-Франківська.

Яремчук Орест Євгенович (РТФ) — генеральний ди-
ректор заводу «Електрон», м. Львів.

Правління Асоціації на організаційному засіданні. Перший ряд (зліва направо):
О. Є. Яремчук, І. І. Зозуля, І. М. Ривак, М. В. Вельгош, Ю. М. Карвацький, В. В. Козик,

О. Ю. Заліщук. Другий ряд: Р. Й. Загірний, Т. В. Федак, Б. В. Моркляник,
О. М. Сєргєєв, В. І. Похмурський, В. Л. Старчевський, О. В. Вовк, З. І. Фітель
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Ревізійна комісія 
Алексєєв Ігор Валентинович (ІЕФ) — зав. кафедри

фінансів Національного університету «Львівська політех-
ніка», секретар комісії.

Вербицька Тетяна Петрівна (РТФ) — заступник дирек-
тора АТ «Укрінбанк», голова комісії.

Зінкевич Надія Володимирівна (МТФ) — генеральний
директор «Галичина-авто», м. Львів.

Мельник Володимир Миколайович (ГФ) — зав. кафед-
ри Волинського національного університету, м. Луцьк.

Панкевич Віктор Юліанович (ІБФ) — заступник ди-
ректора ТзОВ «Тесля».

Мета діяльності Асоціації:
– сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-

економічних і виробничих проектів розвитку Національ-
ного університету «Львівська політехніка»;

– об’єднання зусиль політехніків усіх поколінь та друзів
для розвитку аlma mater, збереження та примноження її
традицій і духовних цінностей;

– захист законних соціальних, економічних, творчих та
інших інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному
розвитку України.

Завданнями Асоціації є:
– підвищення престижу Політехніки як провідного

навчального закладу світового рівня;
– збереження та забезпечення наступності в традиціях

та духовних цінностях поколінь Політехніки;
– сприяння професійному зростанню випускників

Політехніки, створення умов для їх самореалізації;
– створення умов для спілкування випускників, сту-

дентів та викладачів університету, забезпечення інфор-
маційного обміну між випускниками;

– зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби
між членами Асоціації та представниками різних країн
світу, які займаються професійною діяльністю в галузях
науки і техніки;

– сприяння професійній орієнтації і добору таланови-
тої творчої молоді для вступу до Політехніки;

– створення сприятливих умов для гармонійного розвит-
ку особистостей студентів і студентського самоврядування;

– розширення зв’язків і відносин Асоціації з підприєм-
ствами, їхніми об’єднаннями, міжнародними організаці-
ями України та іноземних держав;

– сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефек-
тивності підготовки фахівців,зміцненню зв’язків і відносин

Політехніки з іншими навчальними закладами України та
іноземних держав;

– розвиток співробітництва з українською діаспорою;
– надання фінансової та іншої допомоги і підтримки

членам Асоціації, а також викладачам, працівникам, сту-
дентам та колишнім працівникам Політехніки.

Основні напрями діяльності Асоціації:
– ведення інформаційної бази даних випускників,

забезпечення зв’язку з випускниками, встановлення і під-
тримка зв’язків між членами Асоціації, у тому числі для
надання взаємної підтримки і допомоги;

– організація ділового та культурного спілкування,
створення клубів за інтересами, допомога в організації
зустрічей випускників;

– розширення лабораторій, удосконалення матеріаль-
ної бази та інфраструктури Політехніки;

– організація професійної і соціальної адаптації, спри-
яння працевлаштуванню молодих фахівців — випускників
Політехніки;

– сприяння ресурсному забезпеченню наукових, техно-
логічних, культурних і освітніх проектів Політехніки;

– сприяння досягненню університетом європейських
стандартів якості освіти;

– сприяння розвитку ефективних форм підвищення
професійної кваліфікації членів Асоціації у провідних
навчальних закладах України та участі у міжнародних
програмах навчання;

– сприяння отриманню університетом грантів, благо-
дійних і цільових коштів та майна, які безкоштовно нада-
ються українськими та іноземними благодійницькими
організаціями і громадянами;

– сприяння випуску і розповсюдженню періодичних та
інших поліграфічних видань, які популяризують історичні
і сучасні досягнення Політехніки, її випускників;

– заснування іменних стипендійних програм для заохо-
чення кращих студентів університету;

– заснування іменних наукових програм для розвитку
науки;

– сприяння публікації праць вчених університету та
реалізація заходів морального і матеріального заохочення
провідних вчених і викладачів;

– обмін досвідом з Асоціаціями випускників інших
навчальних закладів, у тому числі закордонних;

– здійснення заходів щодо створення філій Асоціації
без права юридичної особи, у тому числі й за кордоном.




