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Старший викладач, доцент кафедри 
нарисної геометрії та графіки 
Національного університету 
«Львівська політехніка»  
(1975–2001)

Кандидат технічних наук, доцент

Народилася 25 квітня 1942 р. у м. Станіславові (те-
пер м. Івано-Франківськ). Батько — проф. Йосиф 
Липка, в 1932 р. захистив у Львівському універ-

ситеті дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-
ра філософії. Згодом працював професором Ковельської 
та Станіславської гімназій. У 1944 р. був заарештований, 
загинув у Дніпропетровській в’язниці. Мати — Марія 
Липка, закінчила гімназію в м. Станіславові. Мала неабия-
кі акторські й музичні здібності, проте, після загибелі чо-
ловіка, присвятила себе вихованню дітей і внуків.

У 1958 р. Романна Йосипівна закінчила Касперівську 
середню школу Тернопільської області. У цьому ж році 
стала студенткою механіко-математичного факультету 
Львівського державного університету імені Івана Франка. 
На вибір професії головно вплинула вчителька математи-
ки К. П. Наймитенко, яка зуміла прищепити Р. Й. Вороб-
кевич любов до точних наук.

У 1963 р. успішно закінчила університет, здобувши квалі-
фікацію математика-геометра. З великою вдячністю згадує 
своїх викладачів — мудрих порадників і турботливих на-
ставників: проф. В. Ф. Рогаченка, доц. Г. Л. Буймолу. Своїми 
цікавими й змістовними лекціями та доброзичливим став-
ленням до студентів вони були зразком для наслідування.

Після закінчення університету працювала на кафедрі 
нарисної геометрії та графіки у Львівському лісотехнічно-
му інституті, завідувачем якої був проф. О. Й. Королевич  — 
автор підручника з нарисної геометрії та численних публіка-
цій. Тут пройшла шлях від асистента до старшого викладача, 
вдосконалюючи свої знання з нарисної геометрії та відточу-
ючи педагогічну майстерність. Одночасно працювала вче-
ним секретарем регіонального наукового семінару Львів-
ської секції інженерної графіки при Будинку вчених.

У 1975 р. перейшла працювати на споріднену кафедру 
в Львівський політехнічний інститут, яку очолював доц. 
В. В. Глоговський, а його заступником була доц. Б. М. Гри-
нева. Це були висококваліфіковані і ерудовані педагоги, 
які сприяли розвитку нарисної геометрії як науки, ви-
хованню молодого покоління викладачів, науковців. Ро-
манна Йосипівна читала одну із найскладніших дисцип-
лін кафедри — «Нарисна геометрія. Перспектива. Тіні.» 
(для студентів інженерно-будівельних спеціальностей), 
розробила курс лекцій і методичне забезпечення. У спів-
авторстві з викладачами кафедри опублікувала п’ять ме-

тодичних вказівок. Студенти відгукувалися про неї як ви-
могливого, але справедливого викладача.

Працювала заступником завідувача кафедри з науко-
вої роботи, де займалася організацією й проведенням нау-
кових семінарів, всеукраїнських та міжнародних науко-
во-методичних конференцій; консультувала аспірантів та 
докторанта кафедри; керувала науковою роботою студен-
тів у напрямі комп’ютеризації графічних робіт. Її дослі-
дження методів конструювання торсових поверхонь уві-
йшли в монографію проф. С. М. Кривошапко (Москва, 
1992 р.). Як співшукач, під керівництвом проф. В. С. Обу-
хової — провідного геометра України, займалася питан-
нями конструювання ліній і поверхонь технічних форм 
на основі спеціальних операцій над функціями та розро-
бленими нею тригонометричними V-сплайнами. У 1989 р. 
в Київському інженерно-будівельному інституті захисти-
ла кандидатську дисертацію, яка була виконана на високо-
му науковому рівні і в основному відповідала вимогам док-
торської дисертації. Матеріали досліджень опубліковані у 
40 друкованих працях, були представлені й обговорювали-
ся на університетських, державних та міжнародних конфе-
ренціях в Україні та Польщі.

Улюбленим заняттям її чоловіка, В. Ю. Воробкеви-
ча, — плаванням на байдарках, захопилася вся сім’я: по-
дорожували річками України, Білорусі, Прибалтики, Каре-
лії. Це була школа витривалості, стійкості, відповідальності, 
працьовитості, поваги до старших.
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