
Молодіжна політика Національного універ-
ситету «Львівська політехніка» базується на 
положеннях декларації «Про загальні заса-

ди державної молодіжної політики в Україні», за якою: 
«Державна молодіжна політика — це системна діяль-
ність держави у відносинах з особистістю, молоддю, 
молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, су-
довій сферах, і ставить за мету створення соціально-еко-
номічних, політичних, організаційних, правових умов та 
гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуаль-
ного, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації 
її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в ін-
тересах держави».

Діяльність адміністрації університету спрямована на 
виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої со-
ціально активної і національно свідомої людини, наді-
леної громадянською відповідальністю, високими духо-
вними якостями, патріотичними почуттями, здатної до 
саморозвитку й самовдосконалення. Міцним підґрунтям 
для реалізації зазначеної мети є багатолітні традиції уні-
верситету, історичне та культурне надбання українсько-
го народу з урахуванням світового досвіду підтримки 
молоді.

Цілі  університету  в  царині  молодіжної  політики 
можна узагальнити у наступному переліку:

–  формування молодіжної ідеології, заснованої на усві-
домленні прав і свобод, обов’язків та відповідальнос-
ті молодих громадян;

–  широке залучення студентської молоді до активної 
участі у національно-культурному відродженні укра-
їнського народу;

–  координація зусиль усіх структурних підрозділів, 
громадських організацій та студентського самовря-
дування для формування національно свідомої тех-
нічної еліти держави;

–  захист і підтримка соціально-вразливої частини сту-
дентської молоді.
Молодіжна  політика  в  університеті  здійснюється 

на таких засадах:
– демократичності у підходах до молоді;
– дотримання прав і свобод молодих громадян;
– єдності навчально-виховного процесу;
–  залучення студентів до безпосередньої участі у фор-

муванні та здійсненні молодіжних програм;
– поваги до поглядів та переконань молоді;
–  сприяння ініціативі та активності студентів у всіх 

сферах життєдіяльності університету та держави.
Реалізація  молодіжної  політики  в  університеті  за-

безпечується:
– прийняттям рішень керівних органів університету;
–  виконанням відповідних законодавчих актів, рі-

шень державних органів стосовно молодіжної по-
літики;

–  щорічним заслуховуванням на Вченій раді універ-
ситету, вчених радах навчально-наукових інститутів 
стану питання реалізації молодіжної політики в ін-
ститутах та університеті загалом;

–  плануванням та реалізацією цільових комплексних 
молодіжних програм та заходів із виділенням необ-
хідних фінансових ресурсів;

–  підтримкою і стимулюванням діяльності молодіж-
них громадських організацій;

Студенти Львівської політехніки, як одна із прогресивних верств населення Львова, виявляли соціально-
політичну активність в умовах панування Австро-Угорської імперії, роки Першої і Другої світових воєн, 
а також у міжвоєнний та повоєнний періоди. Зі студентського середовища цього величного вишу вийшло 
чимало визначних громадсько-політичних діячів, активістів національно-визвольної боротьби нашого народу.

Зокрема, українські студенти Львівської політехніки, об’єднані в товаристві «Основа», були потужною 
організацією студентської молоді на Західній Україні, що діяла у Львові з 1898 по 1944 р. Члени «Основи» 
водночас були активістами різних громадсько-політичних, культурно-просвітницьких та ідеологічних 
організацій, які виборювали соціальні та національні права українського народу. «Основа» стала студентським 
товариством, яке займалося не тільки студентськими і національними справами, а й цікавилося явищами 
і подіями, що відбувалися у Наддніпрянській Україні, Європі та світі.
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–  залученням (за потреби) до формування та реалі-
зації молодіжних програм і заходів культурно-про-
світницьких організацій і спеціалізованих струк-
турних підрозділів університету.
Реалізація молодіжної політики університету здій-

снюється через систему виховної роботи у навчаль-
но-наукових інститутах за участю кафедр філософії, 
історії України та етнокомунікацій, теоретичної та 
практичної психології, психології, педагогіки і соціаль-
ного управління, політології та міжнародних відносин, 
соціології та соціальної роботи, української мови, при-
кладної лінгвістики, фізичного виховання, а також нау-
ково-технічної бібліотеки, Народного дому «Просвіта», 
Товариства «Просвіта», тижневика «Аудиторія», Музею 
історії Львівської політехніки, спортивного клубу, сту-
дентського клубу, Колегії та профкому студентів і аспі-
рантів, «Молодої Просвіти», громадських організацій 
університету.

У Львівській політехніці важлива роль належить ор-
ганам студентського самоврядування та студентській 

 профспілковій організації, які є однією командою, знаною 
політехніками як Колегія та профком студентів і аспірантів.

Колегія та профком студентів і аспірантів Львівсь кої 
політехніки

Колегія та профком студентів і аспірантів є вираз-
ником інтересів великої студентської та аспірантської 
спільноти університету, яка налічує понад 30 тис. осіб.

Ці організації відстоюють інтереси студентської мо-
лоді через своїх представників у різноманітних студент-
ських об’єднаннях та органах Львівської політехніки, 
зокрема в трудовому колективі, вчених радах та універ-
ситетських комісіях.

Ефективний діалог із органами державної влади сто-
совно захисту прав та вирішення проблем студентства 
здійснювався завдяки всеукраїнським молодіжним гро-
мадським організаціям, зокрема Національному сту-
дентському союзу, Всеукраїнській студентській раді при 
Кабінеті Міністрів України, Всеукраїнській студентській 
раді при Міністерстві освіти і науки України.
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Молодіжна політика в університеті реалізується через систему навчально-виховної роботи за такою схемою:
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Представники Колегії та профкому студентів і аспі-
рантів регулярно беруть участь у круглих столах Мініс-
терства освіти і науки України.

Студентське самоврядування університету є співзас-
новником Студентської ради Львова.

Самореалізація студентської молоді
Міжнародний відділ Колегії та профкому студентів і 

аспірантів, задля надання студентам можливості розви-
ватися, співпрацює з низкою громадських організацій, 
серед яких локальний осередок міжнародних організа-
цій BEST, AIESEC та ін.

У Львівській політехніці проводяться такі заходи:
–  Локальні раунди Європейських інженерних змагань, 

що дають можливість студентам технічних спеціаль-
ностей реалізувати свої інженерні задуми;

–  Міжнародні освітні курси BEST, які щороку прохо-
дять у Європі (близько вісімдесяти університетів);

–  Інженерний ярмарок кар’єри, що має на меті створи-
ти сприятливе середовище для студентів технічних 
спеціальностей щодо пошуку роботи чи стажування 
(майже 30 міжнародних компаній-учасниць);

– Європейські інженерні змагання.
Комісія з науки та організації навчального проце-

су Колегії та профкому студентів і аспірантів спільно з 
Радою молодих вчених щороку проводить Міжнарод-
ний молодіжний фестиваль науки «Litteris Et Artibus», до 
складу якого входять дев’ять міжнародних конференцій 
студентів, аспірантів та молодих вчених.

Щороку у фестивалі бере участь близько тисячі мо-
лодих науковців із майже тридцяти країн світу.

Організація культурного дозвілля
Національний університет «Львівська політехніка» на-

дає великого значення гармонійному розвитку студен-
тів, адже вони покликані творити майбутнє України. Ді-
яльність університету спрямована не лише на те, щоб 

навчити  студентів та надати їм наукові знання відповід-
но до обраного фаху, а й забезпечити можливість творчої 
реалізації. У Львівській політехніці цьому питанню адмі-
ністрація надає чимало уваги. Необхідно відзначити два 
центри, довкола яких вирує культурне життя університе-
ту — Народний дім «Просвіта» та Колегія і профком сту-
дентів і аспірантів, у якому діє культмасовий відділ.

Культурним осередком мистецької діяльності серед 
молоді Львівської політехніки є Народний Дім «Просві-
та». Саме творчість дає можливість виховати їх свідо-
мими громадянами своєї Батьківщини з почуттям люд-
ської гідності і патріотизму; розвивати високі моральні, 
духовні  і культурні цінності.

У Народному Домі «Просвіта» діють 12 творчих ко-
лективів, які пропагують культурні надбання нашого на-
роду. За високу виконавську майстерність, підтримку і 
розвиток художнього самодіяльного мистецтва дев’ять 
із них отримали почесне звання «Народний». Це Народ-
ний ансамбль бандуристок «Заспів», Народний ансамбль 
танцю «Вірність», Народний вокальний камерний ан-
самбль «Аколада», Народний духовий оркестр, Народ-
ний чоловічий хор «Орфей», Народна хорова капела 
студентів «Гаудеамус», Народна театр-студія «Хочу», На-
родний симфонічний оркестр, Народний камерний ор-
кестр «Поліфонія». Великої уваги заслуговують також 
ансамбль естрадної пісні «Сузір’я», ансамбль бального 
танцю «Грація» та шоу-балет «Аверс». Учасниками твор-
чих колективів є не тільки студенти, а й викладачі Львів-
ської політехніки.

В університеті щорічно  проводяться тематичні ве-
чори, театралізовані свята, урочисті академії, присвячені 
визначним датам нашої держави, різноманітні обрядові 
заходи, вечори відпочинку.

Традиційним є щорічні урочисті церемоніали «По-
свята в студенти» і «Вручення дипломів магістрам та 
спеціалістам». Другий рік поспіль в університеті прохо-
дять «Наукові фестини», тематичні вечори, присвячені 

XV зустріч президентів локальних осередків організації BEST у 2009 р. (понад 100 осіб з усієї Європи) 
була перенесена, але не скасована: свинячий грип подолано!
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творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, 
Маркіяна Шашкевича; національним героям України — 
Степану Бандері, Роману Шухевичу, Михайлу Грушевсь-
кому; видатним ученим України — Юрію Дрогобичу, 
Юліану Захарієвичу, Юліану Медведському.

Також гарною традицією є проведення Зимових балів 
у Львівській політехніці. 

Питання про місце самодіяльного мистецтва в Наці-
ональному університеті «Львівська політехніка» є над-
звичайно важливим. Робота з естетичного виховання 
студентства поповнюється новим змістом, бо кожен ке-
рівник колективу Народного дому «Просвіта» працює 
над удосконаленням і підбором цікавого ре пертуару.

Колективи Народного дому «Просвіта» є лауреатами 
всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. 
Творчі пошуки дали можливість їм здобути визнання не 
лише на Львівщині та в Україні, а й за кордоном. Вони 
демонстрували своє мистецтво у Польщі, Естонії, Лит-
ві, Вірменії, Грузії, Білорусії, Словаччині, Австрії, Німеч-
чині, Італії, Голландії, Швейцарії, Великій Британії, Греції, 
Болгарії, двічі у США.

Студентство — це жива стихія, яка постійно руха-
ється і розвивається. Ось чому культурно-просвітниць-
ка робота Народного дому «Просвіта» спрямована на 
вдосконалення нових форм виразності, методів, які за-
цікавлять молодь творити і бути частинкою мистецької 
діяльності Національного університету «Львівська полі-
техніка».

Також найяскравішою щорічною подією у житті 
Львівської політехніки, організованою Колегією та про-
фкомом студентів і аспірантів, є Традиційний фестиваль 
студентської художньої самодіяльності «Весна полі-
техніки», в якому беруть участь сотні студентів, а заходи, 
що тривають місяць, відвідують тисячі глядачів.

Восени студенти піднімають настрій фестивалем гу-
мору «Осінь політехніки». Університетська збірна КВН 
регулярно перемагає на обласних та регіональних чемпі-

онатах. Для дозвілля студентів у студентському містечку 
працює Студентський клуб «Куб», де функціонують різ-
номанітні секції, проводяться тематичні вечірки тощо.

Студенти Львівської політехніки мають можли-
вість упродовж навчального року практично щотиж-
ня відвідувати культмасові заходи найрізноманітні-
шого спрямування, брати участь у численних секціях, 
ансамблях, студіях, тобто жити повноцінним культур-
ним життям.

Соціальний захист студентської молоді
Соціальна робота зі студентами передбачає розгляд 

наступних питань:
–  дотримання прав та соціальних гарантій студентів 

пільгових категорій;
–  стипендіальне забезпечення, у тому числі вирішення 

спірних питань;
– надання матеріальної допомоги та заохочення;
– призначення іменних стипендій;
– працевлаштування студентів;
–  організація роботи щодо утвердження здорового 

способу життя серед студентської молоді;
–  організація та проведення загальноуніверситетських 

толок із прибирання території університету;
– робота трудових загонів у літній період та ін.

Важливою частиною соціального захисту є робо-
та зі студентами-сиротами (безкоштовне проживання 
у гуртожитку, видача єдиних квитків на безкоштовний 
проїзд, переведення студентів, що цього потребують, 
на бюджетну форму навчання, отримання подарунків 
від обласної профспілки, Львівської ОДА, безкоштовне 
оздоровлення у навчально-оздоровчих таборах Львівсь-
кої політехніки).

Студентське самоврядування проводить акції проти 
куріння, семінари «СТОП-СНІД», заходи із пропаганди 
здорового способу життя; співпрацює з різними добро-
чинними організаціями.

Міжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris Et Artibus» 
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Життя та побут студентської молоді у гуртожитках
Студентське містечко Національного університету 

«Львівська політехніка», у якому проживає майже 9 тис. 
осіб, складається із 15 гуртожитків, зокрема одного ви-
кладацького, одного сімейного та 13 студентських. Пи-
таннями умов проживання у Студмістечку опікують-
ся житлово-побутова комісія профспілкової організації 
працівників та житлово-побутовий відділ Колегії та про-
фкому студентів і аспірантів. Житлово-побутовий відділ 
Колегії та профкому студентів і аспірантів опікується 
організацією поселення в гуртожитки, контролює умови 
проживання, організовує дозвілля. Для підтримки пра-
вопорядку з числа студентів створено студентський опе-
ративний загін та діє спільна з адміністрацією Студміс-
течка комісія з питань профілактики правопорушень.

Житлово-побутовий відділ проводить спортивні 
змагання, дискотеки та вечори відпочинку. В деяких гур-
тожитках наявні спортивні зали.

У кожному гуртожитку працює Студентська рада 
гуртожитку, яка покликана захищати права та представ-
ляти інтереси його мешканців.

Оздоровлення студентської молоді
На балансі Національного університету «Львівська 

політехніка» знаходиться дві оздоровчо- спортивні бази: 
«Політехнік-2» (смт Славсько) та «Політехнік-3» (с. Мор-
ське). Організацію оздоровлення студентів та аспіран-
тів у цих таборах здійснює Оздоровчий відділ  Колегії та 
профкому студентів і аспірантів.

Під час оздоровлення студентів на базах працюють 
студентські табірні ради, основним завданням яких є 

організація дозвілля і забезпечення комфортних умов 
відпочинку для студентів: перебування на території 
баз, проживання, харчування, проведення спортивних 
і культмасових заходів, контроль за виконанням пра-
вил внутрішнього розпорядку на території баз та ін.

Непритаманно політехнікам
Колегія та профком студентів і аспірантів під нау-

ковим керівництвом завідувача відділу археології Інс-
титуту українознавства імені Івана Крип’якевича 
НАН  України, д-ра іст. наук О. С. Ситника щороку орга-
нізовує археологічні розкопки важливих палеолітичних 
стоянок України.

Починаючи з 2000 р., студентський актив Львівської 
політехніки постійно бере участь у проведенні дослі-
джень археологічних пам’яток поблизу смт Єзупіль Тис-
меницького району, м. Галич Івано-Франківської облас-
ті, с. Великий Глибочок Тернопільської області. Метою 
участі є підтримка української науки, підвищення рівня 
знань молоді про рідний край.

Під час експедиції студенти проживають і харчують-
ся в польових умовах, працюють на чистому повітрі, 
сплять в наметах, що сприяє фізичному та моральному 
оздоровленню. Приємні спогади про розкопки залиша-
ються на все життя.

 Політехніка — спортивна!
Кафедра фізичного виховання заснована у 1944 р. 

Її очолює д-р пед. наук, д-р наук з фіз. вих. та спорту, 
заслужений тренер України, відмінник освіти України 
В. М. Корягін.

Народна хорова капела студентів «Гаудеамус»
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Сьогодні кафедра фізичного виховання налічує 
39 викладачів. З них один доктор наук, професор, заслу-
жений тренер України, відмінник освіти України (зав. 
каф. В. М. Корягін), один доцент, заслужений тренер 
України, майстер спорту України, відмінник освіти Укра-
їни (А. М. Заверікін), три майстри спорту міжнародного 
класу (О. В. Куспиш, В. І. Оліярник, Т. І. Залікова), 17 май-
стрів спорту, чотири кандидати наук, доценти.

Кафедра здійснює навчальний процес з фізично-
го виховання, проводить науково-методичну, спор-
тивну, фізкультурно-оздоровчу і виховну роботи се-
ред студентської молоді. Розташована вона на території 
Стрийського парку (вул. Уласа Самчука, 14) у корпусах 
№ 21 та № 22. Третій корпус кафедри розміщений на 
вул. Стуса, 2. У розпорядженні кафедри — два басейни, 
два спортивних зали для боротьби, спортивні зали для 
шейпінгу, спортивної аеробіки, волейболу, баскетболу, 
гандболу, міні-футболу, настільного тенісу, важкої атле-
тики, армреслінгу, пауерліфтінгу, легкої атлетики, бок-
су, тренажерний зал, а також чотири літніх спортивних 
майданчики для волейболу, баскетболу, тенісу, ганд-
болу, легкої атлетики. Кафедра має також стадіон для 
 футболу.

Викладачі кафедри проводять чемпіонати серед інс-
титутів з 18 видів спорту та готують збірні команди для 
участі у змаганнях різного рівня складності з 34 видів 
спорту. У спортивних секціях та групах здоров’я займа-
ються близько 2 тис. студентів.

За останні роки кафедра досягла значних успіхів 
у спортивній роботі. У 2012 р. на ІІІ Спортивних іграх 
України у загальнокомандному заліку збірна команда 

університету з 19 видів спорту посіла перше місце серед 
ВНЗ, які налічують 15 тис. студентів і більше.

На ХІ Всеукраїнській Універсіаді України у 2013 р. 
збірна команда Національного університету «Львівська 
політехніка» у загальнокомандному заліку вперше 
в історії вишу посіла перше місце, а у 2015 р. повторила 
цей успіх. На цих змаганнях чудово виступили футболісти, 
баскетболісти, гандболістки, команда з настільного те-
нісу. Загалом найбільш вдало виступили представники 
спортивних ігор. Плідно в цьому напрямі працюють: 
проф. В. М. Коряг, доц. А. М. Заверікін, старші викладачі 
І. І. Тихий, В. В. Осінчук, В. І. Оліярник, Є. В. Сербо та ін. 
Серед студентів нараховується більше ніж 30 майстрів 
спорту, 22 кандидати у збірні команди України. Це 
саночник А. Дукач (ІКТА), фехтувальниця О. Шипілова 
(ІНЕМ), веслувальник В. Вергелес (ІІМТ) та багато 
інших. Збірні команди університету з баскетболу (хлопці 
та дівчата), настільного тенісу, гандболу виступають на 
чемпіонатах України. На Першості Львівської області 
грають волейболісти, футболісти та представники інших 
видів спорту.

Кафедра має значні наукові здобутки. За останні вісім 
років отримано 17 патентів на винаходи, видано три мо-
нографії, декілька навчальних посібників, багато статей 
у фахових виданнях. Також підготовлено чотири канди-
дати наук.

У 2010 р. кафедра нагороджена Грамотою, а у 
2015 р. — Почесною грамотою ректора Національного 
університету «Львівська політехніка» за визначні успіхи 
в педагогічній та науковій роботі та видатні заслуги пе-
ред Львівською політехнікою.

Народний ансамбль танцю «Вірність»
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