
 



ПРОГРАМА 

 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 

20 січня 2022 р. 1100 

Круглий стіл відбудеться у змішаному форматі! 

Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана 

Франка, ауд. 220. 

Онлайн-конференція – на платформі Zoom.  Долучитися до засідання 

можна за посиланням:  

https://zoom.us/j/2968594004?pwd=ZnhHd0lkdnhYOFZQeUtRa2h0aUFidz

09 

 

Вітальне слово. 

Володимир МЕЛЬНИК – Ректор Львівського національного університету 

імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, доктор філософських 

наук, професор 

контакти: volodymyr.melnyk@lnu.edu.ua. 

 

Модератори: 

Роман ГЛАДИШЕВСЬКИЙ – проректор з наукової роботи Львівського 

національного університету імені Івана Франка, академік НАН України, доктор 

хімічних наук, професор. 

контакти: roman.gladyshevskii@lnu.edu.ua, +380505859770. 

Володимир КАЧМАР - доктор історичних наук, проректор з науково-

педагогічної роботи і соціальних питань Львівського національного 

університету імені Івана Франка, професор кафедри новітньої історії України 

імені Михайла Грушевського: 

контакти: wkachmar13@gmail.com, volodymyr.kachmar@lnu.edu.ua, 

+380673004650 
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Учасники: 

Степан КАЧАРАБА - доктор історичних наук, професор, декан 

історичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

контакти: stepankacharaba@ukr.net, stepan.kacharaba@lnu.edu.ua, 

+380677421712; 

Роман ШУСТ - кандидат історичних наук, професор кафедри давньої 

історії України Львівського національного університету імені Івана Франка; 

контакти: roman.shust@lnu.edu.ua. 0672730335 

Олексій СУХИЙ - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

новітньої історії України імені М. Грушевського; 

контакти: oleksiy.sukhyy@lnu.edu.ua, osukhyy@gmail.com, 

+380976029016; 

Ольга ЩОДРА – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

давньої історії України та архівознавства; 

контакти: Olha.Shchodra@lnu.edu.ua. 0974496765 

Василь КМЕТЬ – кандидат історичних наук, директор Наукової 

бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

контакти: vasyl.kmet@lnu.edu.ua, +380673690719; 

Роман ТАРНАВСЬКИЙ – доктор історичних наук, доцент кафедри 

етнології. 

контакти: roman.tarnavskyi@lnu.edu.ua, avtor.rt@gmail.com, 

+380973723242; 

Мирон КАПРАЛЬ – доктор історичних наук, директор Львівського 

відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського. 

контакти: m.kapral@yahoo.com,  m.kapral@nas.gov.ua; 0674533912. 

Роман МЕЛЕХ -  голова історико-краєзнавчого товариства «Літопис»  

контакти: roman.melekh@gmail.com, +380671014377. 

Іван БОЛЕСТА – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій. 
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контакти: ivan.bolesta@lnu.edu.ua,  +380972604929; 

Ігор БОЙКО – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії держави, права та політико-правових учень. 

контакти: igor.boiko@lnu.edu.ua, +380687060895. 

Юлія ГРИЦЕНКО – провідний редактор Пресцентру Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 контакти: yulka.hrytsenko@gmail.com, (098)77 92 902. 

Олег ВІВЧАРИК – в.о. керівника Пресцентру Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

контакти: press.lnu@gmail.com, (096) 944 35 50 . 

Ярина ПРИШЛЯК – редактор Пресцентру Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

контакти: yarynka16@gmail.com, (098) 205 56 83. 

Світлана КАЛІТОВСЬКА – студентка IV курсу історичного факультету, 

секретар ректорату. 

контакти: svitlana.kalitovska@lnu.edu.ua, skalitovska@gmail.com, 

+380678333901. 

Марія ТОЛУБ’ЯК – студентка IV курсу історичного факультету, 

лаборант кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського. 

контакти: mariia.tolubiak@lnu.edu.ua, +380972998154. 

Неля ЯКУБА – студентка IV курсу юридичного факультету, секретар-

референт Профспілкової організації працівників Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

контакти: Nelia.Yakuba@lnu.edu.ua, nelyayakuba@gmail.com, 

+380673963951. 
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