
ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 



ТЕМИ В МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ 
ВИКЛАДАЧІВ

 Етнокультурна історія Карпато-Волинського регіону: археологічний, 
етнологічний та історико-краєзнавчий аспекти (керівник д-р історич. наук, 
проф. Роман Сілецький, 2021–2023 рр.)

 Середньовічна і ранньомодерна доба: етнокультурний, політичний і 
антропологічний виміри (керівник д-р історич. наук, проф. Леонтій Войтович, 
2021–2023 рр.)

 Суспільні та націо-культурні процеси в Україні (кінець XVIII – початок ХХІ ст.) 
(керівник д-р історич. наук, проф. Олексій Сухий, 2021–2023 рр.)

 Конфлікти і порозуміння в сучасному світі: історичні аспекти (керівник д-р 
історич. наук, проф. Степан Качараба, 2021–2023 рр.)

 Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації 
(керівник д-р соціологіч. наук, проф. Юрій Пачковський, 2020–2022 рр.)



 Дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор історичних наук»:

 доц. Роман Тарнавський “Народознавство у Львівському університеті наприкінці ХІХ – в першій 
половині ХХ ст.: контексти, дискурси, наукові зв’язки” (8 грудня 2020 р.)

 доц. Руслан Сіромський “Права людини в УРСР у публічному просторі та зовнішній політиці 
Канади (1945–1991 рр.)” (6 квітня 2021 р.)

 доц. Володимир Галайчук “Традиційні демонологічні уявлення українців про домашніх духів” 
(14 травня 2021 р.)

 доц. Володимир Качмар “Львівський університет у 1784–1918 роках: організаційні, освітньо-
наукові та національні трансформації” (24 вересня 2021 р.)



 Упродовж звітного періоду захищено 
5 кандидатських дисертацій (одна з 
них – асист. кафедри соціології 
Яриною Хміль; решта сторонні 
здобувачі)

 Історичний факультет отримав 
перший досвід із захисту 
дисертацій на здобуття ступеня 
доктора філософії (PhD) з галузі 
знань “Гуманітарні науки” за 
спеціальністю “Історія та 
археологія” на одноразових 
спецрадах (таких дисертацій 
захищено 4; Марія Пірко, Наталія 
Данилів,     Лілія Гульовата, Ореста 
Коцюмбас).





№ Факультет Показник

1 Юридичний 4,56

2 Історичний 4,17

3 Педагогічної освіти 2,87

4 Географічний 2,53

5 Фізичний 2,45



 Монографії, підручники, 
навчальні посібники



 Посібник з Історії країн Західної Європи та Північної 
Америки нового часу (ХІХ – початок ХХ століть), авторами 
якого є викладачі кафедри нової та новітньої історії 
зарубіжних країн став переможцем у номінації “Найкращий 
підручник і навчальний посібник Університету 2020–
2021 навчального року”.

№ Кафедра Кількість / обсяг в 
аркушах

1 Нової та новітньої історії зарубіжних країн 2 / 31,8

2 Етнології 1 / 7,5

3 Новітньої історії України 
ім. М. Грушевського

1 / 1,5

4 / 40,8



№ Факультет Показник

1 Історичний 10,42

2 Географічний 6,26

3 Хімічний 5,91

4 Управління фінансами та бізнесу 5,39

5 Геологічний 4,81





№ Кафедра Кількість

1 Соціології 9

2 Етнології 8

3 Новітньої історії України ім. М. Грушевського 8

4 Нової та новітньої історії зарубіжних країн 8

5 Давньої історії України та архівознавства 6

6 Історії середніх віків та візантиністики 4

7 Історії Центральної та Східної Європи 3

8 Історичного краєзнавства 1

9 Археології та спеціальних галузей історичної науки 0

47



№ Факультет Показник

1 Фізичний 15,52

2 Хімічний 12,85

3 Географічний 11,43

4 Механіко-математичний 9,55

5 Електроніки та комп’ютерних технологій 8,17

6 Біологічний 7,93

7 Геологічний 7,18

8 Прикладної математики та інформатики 6,41

9 Історичний 6,37

10 Філологічний 5,86



 Упродовж звітного періоду співробітники факультету взяли участь у понад 
півсотні конференцій (зважаючи на епідеміологічну ситуацію частина 
вітчизняних і закордонних конференціях відбувалися онлайн). На базі 
історичного факультету Львівського національного університету імені 
Івана Франка було проведено, зокрема, такі конференції:

 Звітна науково-практична конференція викладачів та аспірантів 
Львівського університету, засідання секції історичних досліджень 
(4–5 лютого 2021 р.).

 ХХІХ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 20–21 травня 2021 
року) був організований спільно з кафедрою слов’янського мовознавства 
Софійського університету імені Святого Климента Охридського (Болгарія). 

 ІІI Polsko-ukraińskie seminarium etnologiczne “Problemy teoretyczne i 
praktyczne badań terenowych – historyczna reteospektywa i stan
współczesny” (ІІІ польсько-український етнологічний семінар “Теоретичні 
та практичні проблеми польових досліджень: історична ретроспектива та 
сучасний стан”). Львів, Вроцлав, 14–16 вересня 2021 р.

 Всеукраїнська наукова конференція “За український університет у 
Львові!”, присвячена 100-річчю Українського таємного університету. Львів, 
23 червня 2021 р. Проводилася у змішаному форматі на базі кафедри 
новітньої історії України ім. М. Грушевського (це найактивніша кафедра в 
організації конференцій). 

 ХІІ Львівський соціологічний форум “Сучасні соціальні трансформації: 
глобальний досвід та локальні специфікації” (онлайн-формат), 2 квітня 
2021 р.; проведений зусиллями кафедри соціології. 





№ Факультет Показник

1 Управління фінансами та бізнесу 8,16

2 Фізичний 4,20

3 Біологічний 4,05

…

18 Історичний 0,68

19 Філологічний 0,22



 Участь в олімпіадах і конкурсах
 Призерка 

Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з галузі 
“Військові науки” 
Христина Меренюк

 Призерка 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у галузі 
“Соціологія” Марта 
Борецька



 Публікації



№ Факультет Показник

1 Хімічний 5,45

2 Управління фінансами та бізнесу 4,30

3 Географічний 4,28

…

16 Історичний 0,97

17 Філологічний 0,22

18 Прикладної математики та інформатики 0,21

19 Геологічний 0,16



№ Факультет Показник

1 Хімічний 49,31

2 Фізичний 36,12

3 Біологічний 30,33

4 Географічний 30,33

5 Історичний 25,83

6 Управління фінансами та бізнесу 23,50

7 Електроніки та комп’ютерних технологій 19,53

8 Юридичний 18,22

9 Механіко-математичний 15,92

10 Економічний 15,23

…

17 Журналістики 11,40

18 Прикладної математики та інформатики 9,25

19 Іноземних мов 6,27



 Організація діяльності оновленого 
Археологічного музею;

 Переєстрація “Наукових зошитів історичного 
факультету” (у процесі), публікація чергових 
випусків “Вісників Львівського університету”
(серії історична та соціологічна);

 Переєстрація / оновлення спецради для захисту 
докторських дисертацій з історії; 

 Вивчення можливостей і подання заявок на  
міжнародні та вітчизняні гранти / програми 
(зокрема УКФ);

 Пожвавлення студентської наукової роботи;

 Проведення наукових семінарів на кафедрах;

 Забезпечення висвітлення наукової діяльності й 
досягнень викладачів, аспірантів та студентів 
історичного факультету на сайті підрозділу та в 
соціальних мережах.


