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ПРОФЕСОРУ ВАСИЛЮ ВИСОЧАНСЬКОМУ – 70 РОКІВ

Першого жовтня 2016 р. Першому проректору ЛНУ імені Івана Франка
Височанському Василю Степановичу виповнюється 70 років.
Василь Степанович народився у с. Путятинці Рогатинського району ІваноФранківської області в сім’ї селян. У 1961 р. він успішно закінчив восьмирічну школу
в рідному селі, але допитливий розум і рішучий характер спонукали його продовжити
освіту: спочатку в середній школі № 1 м. Рогатина, а згодом у 1964-1969 рр. – на
механіко-математичному факультеті Львівського університету. Трудовий шлях
Василь Степанович розпочав у Інституті теоретичної фізики АН УРСР у відділі
статистичної теорії конденсованих систем (м. Львів): старший інженер (1969),
молодший науковий співробітник (1971), автор півтора десятка статей. Тут у 1976 р.
захистив дисертацію “Дослідження бінарних функцій розподілу змішаних іоннодипольних систем” на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук.
Цю успішну кар’єру Василь Степанович припинив у 1977 р. заради рідного
університету: почав працювати асистентом кафедри обчислювальної математики
факультету прикладної математики та механіки, присвятив себе розвиткові нового
тоді напряму – розв’язування наукових проблем за допомогою числових методів і
обчислювальної техніки. Щоб ґрунтовно оволодіти новим предметом, Василь
Степанович проходив стажування в провідних обчислювальних центрах країни. У
1981 р. він отримав вчене звання доцента кафедри обчислювальної математики, автор
багатьох методичних розробок, зокрема “Використання ЕОМ в навчальному
процесі”, “Асемблери і завантажувачі” тощо.
У 1985 р. рішенням Міністерства освіти до шкільної програми ввели окремий
предмет “Основи інформатики та обчислювальної техніки”. Координатором заходів
щодо впровадження такого предмета у школи спільно з Львівським обласним
управлінням освіти став Львівський університет імені Івана Франка, а керівником і
відповідальним виконавцем – Височанський Василь Степанович як авторитетний
викладач і фахівець. Під його керівництвом було розроблено комплексний план
впровадження предмета, організовано курси перепідготовки вчителів безпосередньо в
стінах університету. Оскільки вчителів інформатики в Україні не було, то додаткову
кваліфікацію здебільшого отримували вчителі математики або фізики. Разом з
колегами по факультету Василь Степанович багато зусиль доклав до організації цих
курсів, особисто проводив заняття з вчителями на окремих потоках.
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Тоді (друга половина 80-х років початок 90-х ХХ ст.) персональних
комп’ютерів було ще дуже мало і вони були недосконалими. Тому була потреба
надавати вчителям і учням теоретичну підготовку до майбутнього використання
комп’ютерів, формувати навики алгоритмізації у розв’язуванні задач. Василь
Степанович разом з іншими викладачами розробляв методичні матеріали для
вчителів шкіл. Підсумком методичних напрацювань стала книжка “Елементи
інформатики. Довідник”, яка вийшла 1990 р.
Важливою ділянкою роботи 80-90-х років ХХ ст. стало проведення олімпіад з
інформатики для учнів шкіл. Василь Степанович був одним з організаторів перших
обласних олімпіад як голова журі. Справа проведення олімпіад з інформатики була
новою, досвіду ніхто не мав, тому доводилось ретельно планувати і дуже
організовано забезпечувати виконання, що й робив Василь Степанович.
Організаторські здібності завжди були притаманні Василю Степановичу. В
шкільні роки був головою учнівського комітету школи, студентом став членом
профбюро факультету, під час роботи у Львівському відділі Інституту теоретичної
фізики очолив місцевий комітет. В університеті з перших днів роботи став членом
профспілкового бюро, вченим секретарем кафедри, відповідальним за роботу консультаційного пункту університету для абітурієнтів, у 1991-1992 рр. – відповідальний
секретар Приймальної комісії університету.
У 1989 р. Василь Степанович брав активну участь у створенні нової кафедри –
програмування. Спочатку працював доцентом кафедри, а у 1999-2011 рр. – завідувачем. Сьогодні кафедра програмування – найбільша серед кафедр факультету
прикладної математики та інформатики. У 2004 р. Василю Степановичу присвоїли
вчене звання професора кафедри програмування, у його доробку понад 60 наукових
праць.
Не лише на рівні факультету виявилися потрібними досвід, мудрість і
працьовитість Височанського Василя Степановича. У 1993 р. він отримав посаду
проректора з навчальної роботи, згодом – першого проректора університету, у 20072010 рр. виконував обов’язки ректора. Де б не працював Василь Степанович, його
трудова книжка заповнена записами про подяки та премії. У 1991 р. за досягнуті
успіхи у справі виховання підростаючого покоління Височанського В.С. нагородили
відзнакою “Відмінник народної освіти”, у 2001 і 2006 рр. відзначили почесними
грамотами Львівської обласної державної адміністрації, у 2006 р. нагородили
орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.
Працюючи на посадах проректора, першого проректора Василь Степанович
значну увагу приділяв запровадженню в університеті багатоступеневої освіти,
принципів Болонської системи освіти. Сьогодні він очолює комісію Вченої ради
університету з запровадження навчальних планів спеціальностей Переліку 2015.
На сайті Франкового університету на сторінці першого проректора зазначено
довгий перелік дуже важливих компетенцій, за які відповідає Василь Степанович.
Побажаймо ж йому здоров’я і наснаги впоратися з усіма.
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