
31

Народився 16 травня 1964 р. в м. Рудки Городоцького 
району Львівської області. У 1981 р., після закін-
чення Львівської середньої школи № 64, вступив 

на перший курс радіотехнічного факультету Львівського 
політехнічного інституту. Упродовж навчання брав актив-
ну участь в студентських науково-дослідницьких проектах, 
був активістом громадського життя, членом студентських 
будівельних загонів. У 1986 р. закінчив інститут, здобувши 
фах інженера-конструктора-технолога радіоапаратури.

Практично вся трудова і науково-педагогічна діяль-
ність Романа Орестовича пов’язана з альма-матер. 
З 1989 р. він працював науковим співробітником науко-
во-дослідної лабораторії № 61 Львівського політехнічно-
го інституту. В 1991 р. був призначений старшим викла-
дачем кафедри конструювання і технології виробництва 
радіоапаратури. Після захисту кандидатської дисертації 
став доцентом цієї кафедри. Певний час працював ди-
ректором Стрийської філії Інституту підприємництва та 
перспективних технологій.

Упродовж 2005–2011 рр. за контрактом очолював 
Нав чально-методичне управління університету. У 2011–
2015 рр. обіймав посаду керуючого справами Національ-
ного університету «Львівська політехніка».

З 2015 р. і дотепер Роман Орестович — прорек-
тор з науково-педагогічної роботи університету. Також 
обій має посаду доцента кафедри електронних засобів 
інформаційно-комп’ютерних технологій. Він — експерт 
Державної інспекції вищих навчальних закладів Украї-
ни, член атестаційної комісії Департаменту освіти і нау-
ки Львівської облдержадміністрації.

Наукові інтереси Р. О. Коржа зорієнтовані на сферу 
системної організації процесів інформаційної взаємодії в 
глобальному інформаційному просторі. Авторські дослі-
дження зосереджені в межах науково-технічної проблеми 
формування комплексного інформаційного образу сучас-
ного університету в соціальних середовищах Інтернету.

Актуальним є практичне значення досліджень — 
знаходження ефективних форм співпраці університе-
тів з суспільством із використанням сучасних техноло-
гій віртуальних спільнот та соціальних мереж. Окремим 
аспектом досліджень є підвищення рівня захисту інфор-
маційного поля України від цілеспрямованих зловмис-
них впливів в умовах інформаційної війни.

Результати наукових досліджень знайшли відобра-
ження у численних публікаціях в авторитетних вітчиз-
няних та закордонних виданнях.

Відповідно до посадових обов’язків Роман Оресто-
вич координує діяльність відокремлених структурних 
підрозділів, що функціонують у складі Львівської полі-
техніки. Це дев’ять коледжів та низка інших навчаль-
них закладів. Завдяки його зусиллям у 2015 р. універси-
тет поповнився Хмельницьким політехнічним коледжем 
та Коледжем інноваційних технологій. Загалом кількість 
осіб, котрі нині навчаються у цих освітніх закладах, ста-
новить понад десять тисяч.

Чимало уваги надає зміцненню кадрового потен-
ціалу, матеріально-технічної бази та розвитку науко-
во-дослідницької роботи у приєднаних навчальних за-
кладах.

Значний обсяг діяльності проректора Р. О. Коржа 
припадає на вдосконалення студентського самовряду-
вання, зокрема у сфері захисту прав та інтересів осіб, які 
навчаються у вищому навчальному закладі, активізації 
їх участі в управлінні університетом.

Нині між ректоратом та громадськими формуван-
нями студентів Львівської політехніки налагоджений 
постійний предметний діалог щодо громадської діяль-
ності студентів з реалізації функцій управління вищим 
навчальним закладом, різноманітних організаційних, 
нау кових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих 
й інших заходів, сприяння працевлаштуванню осіб, які 
навчаються в університеті, профорієнтаційної роботи 
тощо. В кінцевому підсумку це дає змогу забезпечувати 
виконання студентами своїх обов’язків, здійснювати за-
хист їхніх прав та сприяти гармонійному розвитку їхніх 
особистостей, формуванню у них навичок майбутнього 
організатора і керівника.

Роман Орестович нагороджений нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України», а також низкою інших від-
знак, зокрема Почесною грамотою Львівської облдерж-
адміністрації, Подякою міського голови Львова тощо.

Його дружина, Галина Іванівна, теж працює у 
Львівській політехніці. Подружжя має трьох дітей. 
Р. О. Корж — голова батьківського комітету Львівської 
академічної гімназії при Львівській політехніці, де на-
вчаються його син і донька.
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