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Наука й освіта

— Пане Юрію, чому саме у Львівській політехніці
проводилась ця спільна нарада?

— По�перше, нараду треба було проводити в тех�

нічному вузі, не в гуманітарному. По�друге, ми, полі�

техніки, найбільше працюємо з ДК “Укроборон�

пром” (далі — УОП. — Б.З.), і є багато наукових на�

прямів, які нам цікаві. Це визнало Міністерство осві�

ти і науки, добре знаючи про значні розробки наших

науковців та можливість спільної, зокрема з УОП, їх

реалізації. Ми співпрацюємо з УОП близько 40 років. 

— Як Ви думаєте, чи зреалізується в Україні пропо4
зиція Петра Порошенка про творення в країні ситуації,
яка може істотно підвищити опір російській агресії?
Йдеться про найновіші наукові досягнення — важливі
для оборони країни.

— Скажу так: поки не буде відповідного бюджет�

ного фінансування, будемо сподіватися тільки на за�

кордонне і високоточне озброєння, сучасні типи тех�

ніки. Поки в Україні як державі головну увагу будуть

викликати політичні питання, порядку не буде. Ко�

рупція, політичні інтереси — речі, невіддільні одне

від одного.

— Чи Вам відомі досягнення Львівського бронетан4
кового заводу?

— Про це говорив на засіданні його директор —

Роман Тимків. Вони і випускають, і ремонтують воєн�

ну техніку. І відкриті до будь�яких інновацій.

— А що можете сказати про контакти з Профтех4
училищем № 20 м. Львова, директор якого — Володи4
мир Кубай, говорив зокрема про нагальну потребу його
навчального закладу в якісному сучасному обладнанні,
на якому потрібно вчити учнів ПТУ — майбутніх сту4
дентів Політехніки?

— Вони готують комп’ютерників, які вступають пе�

реважно до Політехніки. А щодо проблем у них — то

скажіть, у кого їх немає? У Політехники нема проблем ні

з Львівською обласною державною адміністрацією, ні з

міською владою. Міський голова Андрій Садовий вчився

в Політехніці, є членом її Наглядової ради.

— Які бачите перспективи в реалізації нового закону
“Про наукову і науково4технічну діяльність”?

— Не бачу, бо проблеми з фінансуванням. Про

позитивність закону можна багато говорити, але все

це залишиться на папері. А перспектива з фінансу�

ванням напряму — років через п’ять, не швидше.

— А як тоді наші справи реалізовуватимуться на
Сході? Вистоїмо супроти агресивного сусіда?

— Знаєте, Росія хапатиметься час від часу за різні

приводи. Їй потрібно набирати оберти. Були ж і Де�

бальцево, й Ілловайськ. Якби в цих подіях не брали

участь російські війська, то там вже був би наш кор�

дон, і все було б українське. І будь�яка спроба україн�

ців провести звільнення тієї чи іншої території чи

пункту одразу викличе наступ Росії. Словом, доки

там править Путін і його ідеологи, — ситуація на

Донбасі буде заморожена. Москва зацікавлена в тому,

щоб це тривало роками.

— Меморандуми про партнерство і співпрацю, які
були на зібранні підписані між ДК “Укроборонпром” та
університетами і науковими установами західного регіо4
ну України, спонукатимуть до вагомої співпраці?

— Максим Стріха, як на мене, показав, що спів�

працювати з УОП можна. Головне, щоб вдалося якось

викоренити корупцію. І щоб не було війни. Тоді мож�

лива співпраця, з’являтимуться інновації. Врешті, й

терпіння народу — не сталеве.

Замість післямови. На столах актової зали учасники засі�

дання могли побачити перелік наукових досягнень Націо�

нального університету “Львівська політехніка”, серед них:

“Плазмохімічна технологія полімерної сірки” (керівник —

Віктор Яворський, д.т.н., професор); “Забезпечення тех�

нологічної міцності зварних з’єднань із броньованих сталей

типу Armstal 500” (керівник — Андрій Дзюбик, к.т.н.,

доцент); “Процеси симетричного блокового шифрування

за алгоритмом TripleDES” (керівник — Віктор Мельник,

д.т.н.,  професор); “Генератори пуассонівських імпульсних

послідовностей” (керівник — Володимир Максимович,

д.т.н., професор).

“Ми, політехніки, 

найбільше працюємо 

з ДК “Укроборонпром”
Нещодавно в Національному університеті “Львівська політехніка”

відбулася спільна нарада представників Міністерства освіти і науки
України та Державного концерну “Укроборонпром” з питань науково�

технічної та освітньої співпраці навчальних закладів 
і підприємств оборонно�промислового комплексу західного регіону.

Головними доповідачами були Максим Стріха, заступник Міністра
освіти і науки України, і Юрій Пащенко, заступник генерального

директора ДК “Укроборонпром”. 
Про перебіг цієї небуденної події та про проблеми сьогодення розмовляємо 

з ректором НУ “Львівська політехніка”, доктором техн. наук, професором Юрієм Бобалом 




