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 https://us02web.zoom.us/j/86931719451?pwd=clBRYjhEZ2NocHQwZGZvWXdmTzJB
dz09Meeting ID:869 3171 9451 

Passcode:D8m73f 
16.00. 
16.10 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  
Вербицька Поліна Василівна, д.пед.н., проф. кафедри історії, музеєзнавства і культурної 
спадщини Національного університету «Львівська політехніка» (каф. ІМКС НУ «ЛП») 

16.10 
16.40 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
Цінність історико-культурної спадщини університетів. 
Чабак Людмила Анатоліївна – к. філос. н., директор проектів Сіверського інституту 
регіональних досліджень. 
 
Нематеріальна культурна спадщина університетів: окреслення сутності. 
Муравська Світлана Василівна - д.і.н., доцент кафедри ІМКС НУ «Львівська політехніка» 
 
Історико-культурна спадщина університетів Італії . 
ГнідикІрина Ігорівна – старший викладач кафедри ІМКС НУ «Львівська політехніка». 
 

 
 
16.50 

 
СЕКЦІЯ 1 

Модератор: Мельник Ростислав Ігорович 
https://us04web.zoom.us/j/73928106918?pwd=anRseWlmNEVuSURrbzlWMjRrd3QwZ

z09 Meeting ID: 739 2810 6918 Passcode: wsCGJ4 
 
Викладання бухгалтерських дисциплін у Львівській політехніці  в ХIX – першій 
половині ХХ ст.  
Лемішовська Олеся Степанівна – к. екон. н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» 
Національного університету «Львівська політехніка» 
 
Студентське проектно-конструкторське бюро Львівського Політехнічного інституту у 
1960-1970-х рр.: завдання, склад, основні форми й напрями діяльності. 
Мельник Ростислав Ігорович – к.і.н., старший викладач кафедри ІМКС  НУ «ЛП» 
 
Радянізаціяльвівськихвузів у 1939-50-х роках ХХ ст. 
Годованська Оксана Миронівна – к.і.н., старший викладач кафедри ІМКС НУ «Львівська 
політехніка» 
 
Підготовка фахівців спеціальності 027 «музеєзнавство, пам’яткознавство» у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
Надольська Валентина Василівна– к. і. н., доцент кафедри музеєзнавства, 
пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного 
університету імені Лесі Українки. 
 
 
 



Перспективи підготовки фахівців зі спеціальності 027 «Музеєзнавство, 
пам’яткознавство». 
Хома Іван Ярославович – к.і.н., доценткафедри ІМКС НУ «Львівська політехніка». 
 
Музеї закладів вищої освіти Кіровоградщини як об’єкти культурного туризму. 
Гайда Лариса Анатоліївна – провідний науковий співробітник Педагогічного музею 
України. 
 
Вивчення та популяризація колекцій віртуальних музеїв університету 
інокомунікантами. 
ЮйанЧжоу – студент І курсу спеціальності «Авіаційний транспорт» Національного 
авіаційного університету. 
Науковий керівник: Бурко Ольга Василівна –к.п.н., доцент  кафедри філологічних  та 
природничих  дисциплін    Інституту міжнародного співробітництва та освіти  
Національного  авіаційного університету.  
 
Соціальна функція музеїв: від доби Просвітництва до «екомузею». 
Банах Василь Михайлович -  к.і.н., старший викладачкафедри ІМКС НУ «Львівська 
політехніка». 
 
Критичне споглядання: науковці та експерти як відвідувачі музею 
Конюхов Сергій Вадимович – к.і.н., асистенткафедри ІМКС НУ «Львівська політехніка». 
 
«Страсті за музеєм» : з історії створення українського військово-історичного музею-
архіву у м. Вінніпег. 
Голубець Володимир Іванович – молодший науковий співробітник Музею Визвольної 
Боротьби України; студент магістратури спеціальності «музеєзнавство, 
пам’яткознавство»  Національного університету «Львівська політехніка». 
Науковий консультант: Кузьмин Роман Ярославович – к.і.н., старший викладач кафедри 
ІМКС НУ «Львівська політехніка» 
 
Релігійний туризм як спеціалізований вид туризму.   
Нагірняк Андрій Ярославович – к.і.н., доцент кафедри ІМКС НУ «Львівська політехніка». 
 
 

  
  



СЕКЦІЯ 2 

Модератор: Курдина Юлія Михайлівна 

https://us02web.zoom.us/j/86931719451?pwd=clBRYjhEZ2NocHQwZGZvWXdmTzJBdz09M
eeting ID: 869 3171 9451 

Passcode:D8m73f 

16.50 Наукова спадщина вчених у галузі агрохімії та грунтознавствадублянського науково-
освітнього осередку кінця хіх – початку хх ст. 
Пинда Любов Арсентіївна - к. іст. наук, доцент, Наукова бібліотека Львівського 
національного аграрного університету. 
 
Кирило НеофітовичМихалевич – випускник Львівської політехніки та викладач 
Львівського Політехнічного інституту  
Вербицька Поліна Василівна - д.пед.н., проф. кафедри ІМКС НУ «Львівська політехніка» 
 
Допитання про навчальні та наукові праці  В. Клецького з відділу стародруків і  
рідкісних видань НБ ЛНАУ (кінецьXIX – початокXXст.) 
Копитко Андрій Дмитрович – доцент кафедри гуманітарної освіти ЛНАУ, завідувач 
Музею історії університету ЛНАУ. 
 
Викладач Вищої технічної  школи у Львові, який полемізував із Альбертом 
Ейнштейном: біографія ЛюдвікаЗільберштейна(1872-1948). 
Кузьмин Роман Ярославович – к.і.н., старшийвикладач кафедри ІМКС НУ «Львівська 
політехніка». 
 
Студентський активіст, винахідник, громадський діяч: причинок до біографії 
Володимира-ЄвгенаБогачевського 
ПавлишинАндрій Миколайович – асистент кафедри ІМКС НУ «Львівська політехніка». 
 
Роль науковців львівських університетів у вивчені історико-культурної спадщини 
південно-східної Львівщини на сучасному етапі. 
Шеломенцев-Терський Святослав Володимирович – д.і.н., професор кафедри ІМКС НУ 
«Львівська політехніка». 
 
Приватнежиття тасімейні практики українськихвикладачівнаприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. 
Ганусин Олена Богданівна – к.і.н., асистент кафедри ІМКС НУ «Львівська політехніка». 
 
Львівський період діяльності Остапа Волощака – українського дослідника світового 
рівня.      
СтасюкІван Михайлович – к.і.н., доценткафедри ІМКС НУ «Львівська політехніка» 
 
Співтворець польського скаутства та науковець: нариси  
біограмиМіхалаАффанасовіча. 
Курдина Юлія  Михайлівна – к.і.н., старший викладач кафедри ІМКС НУ «Львівська 
політехніка» 



ТимішБілостоцький: педагог, громадський діяч та опікун галицької молоді. 
Босак Василь Васильович - магістр спеціальності «музеєзнавство, пам’яткознавство» 
Національного університету «Львівська політехніка». 
Науковий керівник: Кузьмин Роман Ярославович – к.і.н., старший викладач кафедри 
ІМКС НУ «Львівська політехніка». 
 

 

 


