
316

Випускник 
будівельного 
факультету (1997)

Старший викладач кафедри 
транспортних технологій 
ну «львівська політехніка»

Народився 16 серпня 1973 р. в м. Рудки Сам-
бірського району Львівської області. Батько, 
Богдан Іванович, — робітник. Мати, Катерина 

Іванівна, — інженер-технік у фірмі з виготовлення до-
рожніх знаків. Ці найрідніші Роману Богдановичу люди 
з дитинства навчали, що головне — це вміти відповідати 
за свої вчинки.

У 1980 р. пішов у перший клас Рудківської середньої 
школи, де навчався на «відмінно». Захоплювався музи-
кою, велоспортом, історією, любив подорожувати. Не 
один раз заліковував збиті коліна, із захопленням роз-
повідаючи про цікаві місця, які для себе відкрив.

У 1988 р. закінчив восьмий клас рідної школи та 
вступив у Львівський будівельний технікум. Паралель-
но закінчив Рудківську музичну школу по класу труби, 
грав у духовому оркестрі й разом із ним виступав на 
культурних заходах м. Львова та області.

У 1992 р. з відзнакою закінчив Львівський буді-
вельний технікум за спеціальністю «Промислове та 
цивільне будівництво». З березня по серпень 1992 р. 
працював у будівельній бригаді Рудківського ремонт-
но-транспортного підприємства, проте мріяв проекту-
вати і будувати нові дороги, адже жага до подорожей 
не вщухла.

Протягом 1992–1997 рр. навчався на будівельному 
факультеті Державного університету «Львівська полі-
техніка» за спеціальністю «Будівництво та експлуа-
тація автомобільних шляхів та аеродромів» (кафедра 
автомобільних шляхів). Велику роль у виборі спеціаль-
ності після ІІ курсу відіграв тодішній заступник дека-
на І. Г. Ромаський. Під час навчання Р. Б. Рогальський 
був президентським стипендіатом, займався науковою 
роботою під керівництвом тодішнього кандидата тех-
нічних наук, доцента (сьогодні завідувача кафедри) 
С. Й. Солодкого. Також їздив зі студентськими заго-
нами в м. Сургут (Російська Федерація), де пройшов 
шлях від підсобного працівника до головного інжене-
ра бу дівельної дільниці. Організовував для одногруп-
ників поїздки в Карпати, Київ, Олеський та Підгорець-
кий замки.

З березня 1998 р. по жовтень 1998 р. — науковий 
співробітник Львівського регіонального науково-тех-
нічного центру.

У 1998–2000 рр. з відривом від виробництва Роман 
Богданович навчався в аспірантурі ДУ «Львівська по-
літехніка». З 1999 по 2001 р. очолював профбюро ас-
пірантів Національного університету «Львівська полі-
техніка».

З 2000 по 2006 р. — асистент кафедри автомобільних 
шляхів Національного університету «Львівська полі-
техніка».

З 2006 по 2013 р. — асистент кафедри транспортних 
технологій НУ «Львівська політехніка», а з 2013 р. і до 
сьогодні — старший викладач цієї ж кафедри. Студен-
ти знають його як принципового та вимогливого ви-
кладача.

З 2007 по 2012 р. Р. Б. Рогальський за сумісництвом 
працював у ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

У 2014 р. зарахований здобувачем на кафедру транс-
портних систем і логістики Харківської національної 
академії міського господарства за спеціальністю «Тран-
спортні системи». Без відриву від виробництва займав-
ся науковою роботою і працював над написанням кан-
дидатської дисертації на тему «Динаміка розвитку 
параметрів та показників функціонування пасажир-
ських транспортних систем значних міст», яку захис-
тив у 2015 р.

Має 14 наукових праць.
Серед захоплень Романа Богдановича — колекці-

онування стиральних канцелярських гумок (завдя-
ки і всупереч І. Г. Романському, який колекціонував 
олівці), написання віршів (публікувався в Освітньо-
му студентському тижневику «Аудиторія» та журна-
лі «Територія комфорту» фірми ПАТ «Галнафтогаз») 
і подорожування (побував у багатьох історично ціка-
вих місцях України, а також у Чехії, Болгарії, Польщі 
та Росії).

Має чудову сім’ю. Дружина, Богдана Михайлів-
на (1980 р. н.) — лаборант кафедри загальної геогра-
фії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Разом із дружиною виховує трьох дітей: сина 
Захара (2008 р. н.) та дочок Софію (2010 р. н.) і Ярину 
(2015 р. н.).

Життєве кредо: «Тримай себе в кулаці (бережи дру-
зів, стережись ворогів, не жалій про те, що зробив, по-
важай усіх людей, зумій достойно прожити життя)».
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