
Шановні колеги!

Щиро вітаю професорсько-викладацький, 
науковий та студентський колектив інсти -
туту телекомунікацій, радіо елект роніки 
та електронної техніки з 60-річним ювілеєм 
ство рення у Львівській політехніці радіо-
техніч ного факультету.

Створений у післявоєнний період, факультет став єди ним 
центром у Західній Україні з підготовки фахівців для радіоелектронної 
та приладобудівної промисловості, створив перші науково-дослідні 
лабораторії у Львівській політехніці, організовував і відкривав нові 
спеціальності, на базі яких були створені факультети автоматики, 
електрофізики, комп’ютерної техніки.

Працівники факультету, а нині інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки зробили і роблять вагомий 
внесок у розвиток науки і техніки нашої держави, підготовку 
висококваліфікованих фахівців. Серед тих, хто заснував та розвивав 
факультет і інститут нашого університету, не можна не згадати 
видатних вчених та педагогів, професорів Я. Т. Грошковського, 
О. О. Харкевича, К. Б. Карандєєва, Ю. Т. Величка, Є. Ф. Замору, 
Г. А. Шевцова, Б. Й. Швецького, А. Ф. Чапліна, справу яких нині 
продовжують їхні учні.

Серед випускників факультету й інституту – відомі 
вчені-академіки, доктори наук, професори, керівники наукових 
установ і організацій, підприємств, державні діячі, науковці, значна 
частина яких є Лауреатами Державних премій, Заслуже ними 
працівниками науки і освіти.

Нині Вам 60 років, але Ви молоді студентами, талано витим і 
небайдужим до своєї справи викладацьким та науковим колективом. 
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Ви успішно продовжуєте славні традиції, закладені засновниками 
факультету, активно розвиваєте наукові дослід жен ня в галузі сучас-
них радіоелектронних, інформаційно-комунікаційних, електронних 
та лазерних технологій, готуєте науково-педагогічні кадри вищої 
кваліфікації та високо кваліфі кованих фахівців, які успішно працюють 
і в Україні, і в багатьох країнах світу.

Студенти інституту є активними учасниками громадських та 
політичних процесів університету, Львова, країни, є пере можцями 
спортивних та мистецьких заходів, переможцями конкурсів наукових 
досліджень в Україні.

Бажаю Вам міцного здоров’я, успіхів у важливій для нашої 
країни справі підготовки та виховання висококваліфікованих фахів-
ців, розвитку наукових досліджень та нових досягнень і звершень.

Ю. Я. БОБАЛО,
ректор Національного університету 

“Львівська політехніка”


