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Артамонов Олександр Олександрович – студент філософського 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Контакт – artamonov.a.a29@gmail.com 

 

Богданець Світлана Валеріївна – студентка Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Контакт – svetabogdanets@gmail.com 

 

Гіщинська Ірина Романівна – студентка історичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
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Григор’єв Ігор Вікторович – архіваріус. Член лицарського ордену 
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Димидюк Дмитро Андрійович – студент-магістр історичного 
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Кіорсак Владислав Борисович – студент історичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Контакт – Vlad.Kiorsak@Gmail.com 

 

Мельницький Тарас Сергійович – магістр історії. Вчитель історії в 

Львівській Лінгвістичній гімназії. 

Контакт – 0003298487@ukr.net  

 

mailto:artamonov.a.a29@gmail.com
mailto:svetabogdanets@gmail.com
mailto:irvolf@ukr.net
mailto:holger74@mail.ru
mailto:dymydyuk_da@ukr.net
mailto:Vlad.Kiorsak@Gmail.com
mailto:0003298487@ukr.net
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Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Контакт – mykievych@mail.ru  

 

Чепіженко Вадим Віталійович – аспірант історичного факультету 

Одеського національного університету імені І.Мечникова 

Контакт – vadim_chepizhenko@gmail.com  
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ. НАШІ КОНТАКТИ 
 

Львівський медієвістичний клуб 

 

Це наукова організація молодих дослідників, які займаються періодом 

середньовіччям та дотичними до цього періоду темами. Клуб у формі товариства 

виник при кафедрі історії середніх віків та візантиністики Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  

Кураторами товариства виступають – доцент Овсінський Юрій 

Володимирович та професор Войтович Леонтій Вікторович. 

Першим головою клубу був Олег Друздєв, а вченим–секретарем – Юрій 

Скіра (2013–1014). Теперішнім головою товариства є Дмитро Димидюк, а 

вченим–секретарем – Наталія Райтаровська (з 2014 р.). 

Завдання товариства – об’єднати зацікавлених у вивченні середньовіччя 

людей та надати їм широкі можливості у реалізації їх наукових ідей. 

Форми роботи: 

– диспути та обговорення; 

– лекції фахівців–медіевістів; 

– співпраця з різними університетами; (є різноманітні зв’язки) 

– проведення наукових конференції студентів–медіевістів  

– проведення екскурсій  

– функціонує та наповнюється бібліотека медієвіста 

– співпраця з клубами історичної реконструкції середньовіччя.  

– публікація власних збірників статей на сайті товариства 

 

Наші контакти:  

e–mail: dymydyuk_da@ukr.net  

Сторінка у VK 

Сторінка y Facebook 

Сайт Львівського медієвістичного клубу 

Наукове товариство історичного факультету 

mailto:dymydyuk_da@ukr.net
https://vk.com/lviv_medieval_club
https://www.facebook.com/pages/Львівський–медієвістичний–клуб/245336182316620
https://lvivmedievalclub.wordpress.com/
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Це об'єднання студентів, зацікавлених в розвитку окремих ділянок 

історичної науки з метою організації наукових дослідів, публікації наукових 

праць та поширення наукових знань серед студентів.  

Голова Наукового товариства історичного факультету – Тарас Оліярчук 

(з 2014 р.). 

 

Наші контакти:  

Сторінка у VK 

Сторінка у Facebook 

https://vk.com/ntif_lnu
https://www.facebook.com/groups/1485027421774775/
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"Проект досліджень української неолатиністики medievist.org.ua" 

 

Проект був започаткований 3 листопада 2009 р. з метою об'єднати 

науковий доробок сучасних авторів, оригінальні латиномовні тексти та 

переклади на одному ресурсі, щоб у такий спосіб полегшити шлях дослідника.  

Керівники: 

1. Людмила Шевченко-Савчинська, співзасновник, к. філол.н. 

2. Костянтин Балашов, співзасновник, адміністратор проекту 

3. Руслан Щербина, к.філол. н. 

Наша місія 

Інноваційна. Генеруємо нові напрями та закладаємо традиції: працюємо 

на розвиток економічно обґрунтованих моделей гуманітарних досліджень, 

використовуємо переваги технологій інформаційної доби, пропонуємо своє 

бачення, не відкидаючи здобутків інших.  

Інформаційна. Сприяємо пізнанню українських культурно-історичних 

надбань як складного та полікомпонентного явища; надаємо інформацію, а не 

нав’язуємо власні погляди.  

Наукова. Спрощуємо роботу дослідника, відкриваючи доступ до 

латиномовних стародруків та створюючи власний інтелектуальний продукт у 

галузі неолатиністики; сайт є платформою, де науковці можуть ділитися власним 

доробком та спілкуватися з колегами; організовуємо офлайнові проекти. 

Наші контакти:  

Сайт "Медієвіст" 

Сторінка у Facebook 

e–mail: admin@medievist.org.ua 

 

http://www.medievist.org.ua/p/3-2009.html
https://www.facebook.com/medievistorgua/
mailto:admin@medievist.org.ua
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