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I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка 

 

Газети 

1. Czawaga K. Lwowska sesja Kongresu „Europa Christi” / Konstanty Czawaga // 

Kurier Galicyjski. – 2019. – № 23-24. – S. 31. У президії О. М. Сухий, зав. 

кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського 

(історичний факультет), та І. М. Бойко, зав. лабораторії етики та 

естетики (філософський факультет). 

2. Czawaga K. Granica polsko-ukraińska odgrywa ważną rolę / z ukraińskim 

historykiem, profesorem Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana 

Franki Bogdanem Hud`iem rozmawiał Konstanty Czawaga // Kurier Galicyjski. 

– 2020. – № 3. – S. 5.  

3. Скорик Ю. Андрій Содомора : “Залишатися в тіні й просто працювати” / 

Юлія Скорик // Експрес. – 2019. – № 49. – С. 19.  

4. Туманова К. “Я покликала свій голос…” / розмовляла Катерина Туманова // 

Українська літературна газета. – 2019. – № 3. – С. 8-9. Розмова з Л. Павлюк, 

викладачкою факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

5. Квасневська Д. Їхні дослідження – прорив у науці / Діана Квасневська // 

Експрес – 2019. – № 3. – С. 19. Троє львів’ян стали лауреатами Державної 

премії України у галузі науки і техніки. Серед них зав. кафедри органічної 

хімії хімічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка Микола Обушак. 

6. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня 

доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями (за 

списком) : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15 жовтня 

2019 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Грудень. – С. 7–26. 

Філософські науки : Дахній Андрій Йосипович, 09.00.05 “Історія 

філософії”, Д 35.051.02. Політичні науки : Хорішко Лілія Сергіївна, 

23.00.02 “Політичні інститути та процеси”, Д 35.051.17. 

https://clio.lnu.edu.ua/department/novitnoji-istoriji-ukrajiny
https://filos.lnu.edu.ua/laboratory/laboratoriya-etyky-ta-estetyky
https://filos.lnu.edu.ua/laboratory/laboratoriya-etyky-ta-estetyky
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7. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня 

доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями (за 

списком) : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1573 від 16 грудня 

2019 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2020. – Січень. – С. 5–20. 

Фізико-математичні науки : Демків Тарас Михайлович, 01.04.10 “Фізика 

напівпровідників і діелектриків”, Д 35.051.09. Історичні науки : Стецик 

Юрій Орестович, 07.00.01 “Історія України”, Д 35.051.12. Економічні 

науки : Раделицький Юрій Орестович, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”, 

Д 35.051.01. 

8. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня 

кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями (за 

списком) : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15 жовтня 

2019 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Грудень. – С. 27–85. 

Фізико-математичні науки : Кравець Олег Петрович, 01.04.10 “Фізика 

напівпровідників і діелектриків”, Д 35.051.09; Лобода Наталя Анатоліївна, 

01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків”, Д 35.051.09; Швед 

Олена Василівна, 01.04.13 “Фізика металів”, Д 35.051.09; Щепанський 

Павло Андрійович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків”, 

Д 35.051.09; Глушак Інна Дмитрівна, 01.01.04 “Геометрія та топологія”, 

Д 35.051.18; Петречко Наталія Василівна, 01.01.01 “Математичний 

аналіз”, Д 35.051.18; Стасів Надія Юріївна, 01.01.01 “Математичний 

аналіз”, Д 35.051.18. 

Хімічні науки : Даниляк Марія-Олена Михайлівна, 02.00.04 “Фізична 

хімія”, Д 35.051.10; Мацелко Оксана Василівна, 02.00.01 “Неорганічна 

хімія”, Д 35.051.10; Панченко Тетяна Іванівна, 02.00.01 “Неорганічна 

хімія”, Д 35.051.10.  

Біологічні науки : Козак Юлія Сергіївна, 03.00.04 “Біохімія”, К 35.051.14; 

Раковець Оксана Юріївна, 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин”, 

К 35.051.14.  
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Економічні науки : Іваськевич Христина Ігорівна, 08.00.08 “Гроші, 

фінанси і кредит”, Д 35.051.01; Петрух Оксана Андріївна, 

08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”, 

Д 35.051.01; Пилип’юк Ярина Василівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і 

кредит”, Д 35.051.01; Лаба Ірина Зінонівна, 08.00.01 “Економічна теорія 

та історія економічної думки”, Д 35.051.22; Навроцька Ірина Іванівна, 

08.00.01 “ Економічна теорія та історія економічної думки ”, Д 35.051.22. 

Філологічні науки : Бойко Ірина Ігорівна, 10.02.04 “Германські мови”, 

К 35.051.15; Годісь Юлія Ярославівна, 10.02.04 “Германські мови”, 

К 35.051.15; Кузик Оксана Андріївна, 10.02.04 “Германські мови”, 

К 35.051.15; Ницполь Вікторія Ігорівна, 10.02.04 “Германські мови”, 

К 35.051.15; Солюк Леся Богданівна, 10.02.17 “Порівняльно-історичне і 

типологічне мовознавство”, К 35.051.23; Мосур Оксана Сергіївна, 

10.02.01 “Українська мова”, К 35.051.23; Поліщук Наталія Олександрівна, 

10.02.01 “Українська мова”, К 35.051.23. 

Юридичні науки : Клапатий Дмитро Йосифович, 12.00.03 “Цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право”, 

Д 35.051.27; Майка Максим Борисович, 12.00.03 “Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право”, 

Д 35.051.27. 

Соціологічні науки : Бліхар Мирослава Петрівна, 22.00.04 “Спеціальні та 

галузеві соціології”, К 35.051.26; Новосад Крістіна Ярославівна, 

22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології ”, К 35.051.26. 

Політичні науки : Бідочко Леся Ярославівна, 23.00.01 “Теорія та історія 

політичної науки”, Д 35.051.17. 

Соціальні комунікації : Александров Павло Миколайович, 27.00.04 “Теорія 

та історія журналістики”, К 35.051.24; Пастушина Василь Миколайович, 

27.00.04 “Теорія та історія журналістики”, К 35.051.24; Яблонський 

Максим Романович, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики”, 

К 35.051.24. 
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9. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня 

кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями (за 

списком) : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1573 від 16 грудня 

2019 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2020. – Січень. – С. 20–59. 

Фізико-математичні науки : Дреботій Роман Григорович, 

01.01.07 “Обчислювальна математика”, Д 35.051.07; Гайворонський Ігор 

Володимирович, 01.04.13 “Фізика металів”, Д 35.051.09. Біологічні науки : 

Біла Іванна Іванівна, 03.00.04 “Біохімія”, К 35.051.14; Міщенко Артем 

Михайлович, 03.00.02 “Біофізика”, К 35.051.14; Шалай Ярина Романівна, 

03.00.02 “Біофізика”, К 35.051.14. Історичні науки : Паславська Наталія 

Орестівна, 07.00.01 “Історія України”, Д 35.051.12. Економічні науки : 

Міщук Наталія Володимирівна, 08.00.03 “Економіка та управління 

національним господарством”, Д 35.051.01; Табачук Андрій Ярославович, 

08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки”, Д 35.051.22. 

Філософські науки : Парамбуль Ірина Віталіївна, 09.00.05 “Історія 

філософії”, Д 35.051.02. Філологічні науки : Гоголіна Вікторія 

Володимирівна, 10.01.01 “Українська література”, Д 35.051.13; Жук 

Оксана Ігорівна, 10.01.06 “Теорія літератури”, Д 35.051.13; Билиця Уляна 

Ярославівна, 10.02.04 “Германські мови”, К 35.051.15; Івасишин Маріанна 

Романівна, 10.02.04 “Германські мови”, К 35.051.15; Кульчицька Олена 

Василівна, 10.02.04 “Германські мови”, К 35.051.15; Смеречинська Оксана 

Всеволодівна, 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне 

мовознавство”, К 35.051.15; Козелко Ірина Романівна, 

10.02.01 “Українська мова”, К 35.051.23; Сус Ірина Романівна, 

10.02.01 “Українська мова”, К 35.051.23. Соціологічні науки : Ващинська 

Ірина Іванівна, 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології”, К 35.051.26. 

Політичні науки : Бушева Світлана Миколаївна, 23.00.01 “Теорія та 

історія політичної науки”, Д 35.051.17; Зельманович Іван Іванович, 

23.00.02 “Політичні інститути та процеси”, Д 35.051.17; Лукашенко 
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Євген Миколайович, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки”, 

Д 35.051.17. 

10. Рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про 

присвоєння вченого звання професора (за списком) : Наказ Міністерства 

освіти і науки України № 1573 від 16 грудня 2019 р. // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2020. – Січень. – С. 61–68. Чернюху Богдану 

Васильовичу, професора кафедри класичної філології. 

11. Рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання 

доцента (за списком) : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1573 

від 16 грудня 2019 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2020. – 

Січень. – С. 69–85. Голинському Юрію Олеговичу, доцента кафедри 

державних та місцевих фінансів; Мацкевичу Андрію Романовичу, доцента 

кафедри сходознавства; Підкові Ігорю Зеновійовичу, доцента кафедри 

новітньої історії України; Рожак Наталії Володимирівні, доцента 

кафедри іноземних мов; Семеряк Ірині Зіновіївні, доцента кафедри 

іноземних мов. 

12. Рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про 

присвоєння вченого звання старшого дослідника (за списком) : Наказ 

Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15 жовтня 2019 р. // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Грудень. – С. 86–87. 

Природничі науки : Міліянчук Христина Юріївна, спеціальність 102 

“Хімія”; Салдан Іван Володимирович, спеціальність 102 “Хімія”. 

13. Склад спеціалізованих вчених рад : Наказ Міністерства освіти і науки 

України № 1619 від 24 грудня 2019 р. // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2020. – Лютий. – С. 27–32. До складу спец. вченої ради 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

В. Гнатюка ДФ 58.053.001 увійшла проф. ЛНУ імені Івана Франка 

Н. О. Микитенко. 

14. Перелік спеціалізованих вчених рад : Додаток 1 до наказу Міністерства 

освіти і науки України № 1643 від 28 грудня 2019 р. // Спецвип. газети 
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“Освіта України”. – 2020. – Лютий. – С. 36–55. У ЛНУ імені Івана Франка 

спец. вчена рада Д 35.051.09 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 

“Теоретична фізика”, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” 

та 01.04.13 “Фізика металів” терміном до 31 грудня 2020 року. У ЛНУ 

імені Івана Франка спец. вчена рада К 35.051.14 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями 03.00.02 

“Біофізика”, 03.00.04 “Біохімія” та 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” 

терміном до 31 грудня 2020 року. 

15. Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до 

Переліку наукових фахових видань України : Додаток 4 до наказу 

Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28 грудня 2019 р. // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2020. – Лютий. – С. 58–69. Біологічні 

студії (Studia Biologica) ЛНУ імені Івана Франка (біологічні, спеціальність 

‒ 091). 

16. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук : Відповідно до Порядку формування Переліку наукових 

фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 

2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року 

за №148/21600 // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2020. – Лютий. – 

С. 71–108. Журнал фізичних досліджень ЛНУ імені Івана Франка фізико-

математичні (фізика та астрономія, спеціальності ‒ 104, 105, 134, 143). 

Біологічні студії (Studia Biologica) ЛНУ імені Івана Франка (біологічні, 

спеціальність ‒ 091). 

17. Кириленко О. Володимир Омелян “Будь-які ідеї без фінансової підтримки 

залишаться просто ідеями” / Ольга Кириленко, Ірина Патлатюк // Країна. – 



8 
 

2020. – № 7. – С. 23–24. Омелян В. закінчив Львівський університет 

ім. Івана Франка. 

18. Княжик О. “Вода несла стріхи і корів. Ми в човні гребли лопатами” / 

Оксана Княжик // Країна. – 2020. – № 7. – С. 44–46. Стаття про археолога 

Дмитра Павліва, який закінчив історичний факультет ЛНУ ім. Івана 

Франка. 

19. Зміни до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового 

захисту дисертації : Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1301 від 15 жовтня 2019 р. // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Грудень. – С. 95. Фахівців – доц. кафедри ЛНУ імені 

Івана Франка О. В. Дзера, зав. кафедри ЛНУ імені Івана Франка 

А. Л. Татаренко, пропонують для додаткового введення до складу 

спецради для проведення захисту дисертації Шмігера Т. В. 

 

Журнали 

20. Гончаренко Е. Фундаментальна перекладознавча праця Т. Шмігера/ Елла 

Гончаренко // Всесвіт. – 2020. – № 1-2. – С. 202–206. – [Рецензія на 

монографію Тараса Шмігера «Перекладознавчий аналіз – теоретичні та 

прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та 

англійськими мовами» (Львів, 2018. 510 с.)]. 

21. Новак К. Арабески вуличних мелодій / Катя Новак // Київ. – 2019. – № 11-

12. – С. 144–149. Катя Новак (Ботнар) – студентка філософського 

факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

22. Володимир Баран [некролог] / колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 

України // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 6. – С. 113–114. 

Володимир Баран – працював доцентом Львівського університету. 

23. Кокора А.-Л. Тамара Ґорґішелі / Анна-Лілія Кокора // Країна. – 2020. – № 1, 

2. – С. 28–30. Тамара Ґорґішелі – актриса, музикант, закінчила ЛНУ імені 

Івана Франка. 
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24. Левицька І. Стосунки – безперервна робота. Треба зрозуміти: людина, яку 

ти любиш, – неідеальна / Ірина Левицька // Країна. – 2020. – № 1, 2. – С. 48–

51. Подружжя Тихолозів розказує про свою родину й одне одного. 

25. Пасінович І. І. Кредитування реального сектору економіки регіону: стан, 

проблеми, перспективи / І. І. Пасінович, В. О. Дмитрук // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. – 2019. – Випуск 3 (137). 

– С. 42–49. Пасінович І. І., доц. кафедри економічної теорії факультету 

управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка; Дмитрук В. О., 

доц. кафедри економіки підприємства економічного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка. 

26. Козицький А. Українсько-польський конфлікт 1943 р. на Волині: аналіз за 

методикою геноцидних студій / Андрій Козицький // Український 

історичний журнал. – 2019. – № 6. – С. 4–19. Козицький А., доц. кафедри 

нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ імені Івана Франка. 

27. Кравець Я. Україніка Федора Вовка на сторінках Бельгійського 

фольклорного журналу “Revue des traditions populaires” / Ярема Кравець // 

Слово і час. – 2020. – № 1. – С. 110–117. 

28. Сулима М. Штрихи до історії одного твору Володимира Дрозда / Микола 

Сулима // Слово і час. – 2020. – № 1. – С. 118–121. 

29.  

 

 

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка 

30. Довгань Г. Доктрина верховенства права Європейського Союзу: 

національний аспект (позиція конституційних судів окремих держав – 

членів ЄС) / Галина Довгань // Право України. – 2019. – № 11. – С. 98–107. 

Довгань Г. – доц. кафедри основ права України ЛНУ імені Івана Франка. 
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31. Добрянський С. Права людини в Європейському Союзі: можливості 

удосконалення юридичного гарантування / Святослав Добрянський // 

Право України. – 2019. – № 11. – С. 108–127. Добрянський С. – доц. 

кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка. 

32. Бойко І. Витоки, становлення та розвиток інституту народовладдя в 

Україні / Ігор Бойко // Право України. – 2019. – № 11. – С. 165–182. Бойко І. 

– зав. кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ 

імені Івана Франка. 

33. Романчук О. Україна неспроможна позбутися “параду звинувачень і 

компроматів” / Олег Романчук // Країна. – 2020. – № 4. – С. 24–26. 

34. Шкраб’юк П. Передбачення, які вражають / Петро Шкраб’юк // Українська 

літературна газета. – 2020. – № 1. – С. 4–5. 

35. Салига Т. Перезва Д. Павличка з прологом І. Франка до поеми “Мойсей” / 

Тарас Салига // Літературна Україна. – 2020. – № 5-6. – С. 8–9. 

36. Нор В. Процесуальні можливості захисника під час застосування застави у 

кримінальному провадженні / Василь Нор, Альона Войнарович // Право 

України. – 2019. – № 12. – С. 167–178. 

 

 

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка  

в Інтернет-джерелах 

 

37. Терещук Г. Українському народові бажаю знову проявити незламність, а 

собі – стати на ноги – поранений боєць про 2020 рік / Галина Терещук // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/30353587.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 2 січня 2020 р. Терещук Г. закінчила факультет журналістики 

ЛНУ імені Франка. 

https://www.radiosvoboda.org/a/30353587.html
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38. Менів А. 1 січня – свята, іменини, прикмети, традиції, факти, день в історії / 

Андрій Менів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://westnews.com.ua/1-sichnya-svyata-imenini-prikmeti-traditsiyi-fakti-

den-v-istoriyi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 січня 2020 р. Видатні 

люди, що народились 1 січня: 1701 р. – Василь Григорович-Барський, 

український мандрівник, вчений-орієнталіст, письменник; 1937 р. – Василь 

Лизанчук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету 

журналістики Львівського університету імені Івана Франка. 

39. Пласконь Є. Звільнили чи призначили: головні кадрові зміни у Львові й 

області за 2019 рік / Євгенія Пласконь // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.032.ua/news/2619887/zvilnili-ci-priznacili-golovni-

kadrovi-zmini-u-lvovi-j-oblasti-za-2019-rik. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 2 січня 2020 р. У статті йдеться про призначення і звільнення 

М. Мальського; а також про те, що у конкурсі на посаду начальника 

управління транспорту ЛМР переміг 31-річний Орест Олеськів, який 

здобував освіту на факультеті міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка; 

у Міністерство освіти й науки України подалась колишня очільниця 

профільного департаменту у Львівській ОДА Любомира Мандзій. 

40. Історії луцьких героїв. «Мамо, обіймімося, все буде кльово», – Денис 

Чабанчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.5.ua/regiony/101-richnytsia-stvorennia-zunr-u-lvovi-tysiachi-

studentiv-vlashtuvaly-sviatkovu-khodu-video-202028.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 2 січня 2020 р. У 2013 році вступив до Інституту 

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЛНУ імені Івана 

Франка, де навчався за спеціальністю «менеджмент організацій і 

адміністрування». 

41. Іван Низовий: «Люблю і вірю в Україну!» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=21861. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 січня 2020 р. Стаття про письменника-

https://westnews.com.ua/1-sichnya-svyata-imenini-prikmeti-traditsiyi-fakti-den-v-istoriyi/
https://westnews.com.ua/1-sichnya-svyata-imenini-prikmeti-traditsiyi-fakti-den-v-istoriyi/
https://www.032.ua/news/2619887/zvilnili-ci-priznacili-golovni-kadrovi-zmini-u-lvovi-j-oblasti-za-2019-rik
https://www.032.ua/news/2619887/zvilnili-ci-priznacili-golovni-kadrovi-zmini-u-lvovi-j-oblasti-za-2019-rik
https://www.5.ua/regiony/101-richnytsia-stvorennia-zunr-u-lvovi-tysiachi-studentiv-vlashtuvaly-sviatkovu-khodu-video-202028.html
https://www.5.ua/regiony/101-richnytsia-stvorennia-zunr-u-lvovi-tysiachi-studentiv-vlashtuvaly-sviatkovu-khodu-video-202028.html
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=21861
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шістдесятника І. Д. Низового, який закінчив факультет журналістики 

ЛНУ імені Івана Франка. 

42. Пласконь Є. Начальником Західного міжрегіонального управління юстиції 

у Львові став 27-річний Юрій Добош / Євгенія Пласконь // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2619820/nacalnikom-

zahidnogo-mizregionalnogo-upravlinna-usticii-u-lvovi-stav-27-ricnij-urij-

dobos. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 січня 2020 р. У статті 

йдеться, що очолить юстиціарів Львівщини, Волині та Рівненщини 27-

річний юрист і підприємець зі Львова Юрій Добош, який навчався за 

спеціальністю “Правознавство” у ЛНУ імені Івана Франка. 

43. Галькович М. Сьогодні йому могло б виповнитись 28: у Львові вшанували 

пам’ять Героя України Ігоря Костенка / Мар’яна Галькович // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.media/news/2868877. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 3 січня 2020 р. Костенко І. був убитий під час 

Революції Гідності, навчався на географічному факультеті ЛНУ імені 

Івана Франка. Володимир Біланюк (декан факультету) розповідає про 

героя. 

44. День в історії – народився математик і педагог Микола Чайковський 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://galinfo.com.ua/news/den_v_istorii__narodyvsya_matematyk_i_pedagog

_mykola_chaykovskyy_334457.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

3 січня 2020 р. 2 січня 1887 року у Бережанах на Тернопільщині народився 

Микола Чайковський, математик і педагог, читав лекції у Кам’янець-

Подільському та Львівському таємному українському університетах, 

пізніше працював професором у Львівському університеті. 

45. У ЛНУ ім. І. Франка відбудеться перша зимова ІТ-школа [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/post/14012/u-lnu-im-i-franka-

vidbudetsya-persha-zymova-it-shkola-. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

9 січня 2020 р. З 20.01.2020 по 31.01.2020 у ЛНУ ім. І. Франка відбудеться 

https://www.032.ua/news/2619820/nacalnikom-zahidnogo-mizregionalnogo-upravlinna-usticii-u-lvovi-stav-27-ricnij-urij-dobos
https://www.032.ua/news/2619820/nacalnikom-zahidnogo-mizregionalnogo-upravlinna-usticii-u-lvovi-stav-27-ricnij-urij-dobos
https://www.032.ua/news/2619820/nacalnikom-zahidnogo-mizregionalnogo-upravlinna-usticii-u-lvovi-stav-27-ricnij-urij-dobos
https://zaxid.media/news/2868877
https://galinfo.com.ua/news/den_v_istorii__narodyvsya_matematyk_i_pedagog_mykola_chaykovskyy_334457.html
https://galinfo.com.ua/news/den_v_istorii__narodyvsya_matematyk_i_pedagog_mykola_chaykovskyy_334457.html
http://leopolis.news/post/14012/u-lnu-im-i-franka-vidbudetsya-persha-zymova-it-shkola-
http://leopolis.news/post/14012/u-lnu-im-i-franka-vidbudetsya-persha-zymova-it-shkola-


13 
 

перша зимова школа DES 2020 Data Engineering and Security для студентів 

нашого університету. 

46. Ректор ЛНУ ім. І. Франка Володимир Мельник прозвітував про діяльність 

університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://leopolis.news/post/13699/rektor-lnu-im-i-franka-volodymyr-melnyk-

prozvituvav-pro-diyalnist-universytetu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

9 січня 2020 р. 

47. Ювілей святкує професор Юрій Крамар, який є уродженцем Любомля 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lyuboml.rayon.in.ua/news/209255-iuvilei-sviatkue-profesor-iurii-

kramar-iakii-e-urodzhentsem-liubomlia. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

11 січня 2020 р. 29 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої ради у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка Ю. Крамар 

захистив докторську дисертацію «Національно-культурна та релігійна 

політика урядів Польщі на Волині (1921–1939 рр.)» за спеціальністю 

всесвітня історія. 

48. Ляшенко К. “Буде перша у нашій частині жінка-кінолог”: завтра у Львові 

100 гвардійців складуть присягу / Карина Ляшенко // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://galnet.fm/bude-persha-u-nashij-chastyni-

zhinka-kinolog-zavtra-u-lvovi-100-gvardijtsiv-skladut-prysyagu/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 11 січня 2020 р. 11 січня на площі перед ЛНУ 

імені Івана Франка відбудеться урочисте складання Військової присяги 

військовослужбовцями військових частин Львова та Луцька. 

49. Янко М. "Люди мають різні хобі, я люблю позови до суду подавати", – 

Святослав Літинський / Марта Янко // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://suspilne.media/7678-ludi-maut-rizni-hobi-a-lublu-pozovi-do-

sudu-podavati---svatoslav-litinskij/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

11 січня 2020 р. Літинський С. викладає у ЛНУ імені Івана Франка. 

50. Денисяка О. ДБР провело обшуки у будівлі Галицької митниці / Ольга 

Денисяка // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://leopolis.news/post/13699/rektor-lnu-im-i-franka-volodymyr-melnyk-prozvituvav-pro-diyalnist-universytetu
http://leopolis.news/post/13699/rektor-lnu-im-i-franka-volodymyr-melnyk-prozvituvav-pro-diyalnist-universytetu
https://lyuboml.rayon.in.ua/news/209255-iuvilei-sviatkue-profesor-iurii-kramar-iakii-e-urodzhentsem-liubomlia
https://lyuboml.rayon.in.ua/news/209255-iuvilei-sviatkue-profesor-iurii-kramar-iakii-e-urodzhentsem-liubomlia
https://galnet.fm/bude-persha-u-nashij-chastyni-zhinka-kinolog-zavtra-u-lvovi-100-gvardijtsiv-skladut-prysyagu/
https://galnet.fm/bude-persha-u-nashij-chastyni-zhinka-kinolog-zavtra-u-lvovi-100-gvardijtsiv-skladut-prysyagu/
https://suspilne.media/7678-ludi-maut-rizni-hobi-a-lublu-pozovi-do-sudu-podavati---svatoslav-litinskij/
https://suspilne.media/7678-ludi-maut-rizni-hobi-a-lublu-pozovi-do-sudu-podavati---svatoslav-litinskij/
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https://portal.lviv.ua/news/2020/01/10/dbr-provodyt-obshuky-u-budivli-

halytskoi-mytnytsi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 січня 2020 р. 

Зазначимо, що виконувачем обов’язків керівника Галицької митниці є 

Володимир Цабак, який здобув спеціальність «Правознавство» 

(кваліфікація юрист-спеціаліст) у ЛНУ імені Івана Франка. 

51. Головіна С. Львів'янок запрошують на навчання у безкоштовній школі 

«Успішна жінка в бізнесі» / Соломія Головіна // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://portal.lviv.ua/news/2020/01/10/lviv-ianok-

zaproshuiut-na-navchannia-u-bezkoshtovnij-shkoli-uspishna-zhinka-v-biznesi. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 січня 2020 р. Захід проходитиме на 

факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І. Франка за 

підтримки Посольства США в Україні. 

52. У Львові для жінок у сфері бізнесу організують безплатне навчання 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/post/14145/u-

lvovi-dlya-jinok-u-sferi-biznesu-organizuyut-bezplatne-navchannya. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 11 січня 2020 р. 3-8 лютого на факультеті 

управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка громадська 

організація «Зелена економіка України» українсько-американську зимову 

школу «Успішна жінка в бізнесі». Про це повідомив директор Центру 

американських студій, доцент кафедри міжнародних відносин і 

дипломатичної служби ЛНУ ім. Франка Михайло Комарницький. 

53. Хворостовська О. “Бібліотека – це питання національної безпеки” / Ольга 

Хворостовська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/43378. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 13 січня 2020 р. Василь Кметь, директор Наукової бібліотеки 

ЛНУ ім. Івана Франка, – про те, як постала і чим нині живе найстаріша 

книгозбірня України, які скарби вона зберігає і як, та у чому актуальність 

книги та бібліотеки у добу інтернету. 

54. У Києві висвятили в єпископи отця Степана Суса [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://zbruc.eu/node/94822. – Назва з екрана. – Дата 

https://portal.lviv.ua/news/2020/01/10/dbr-provodyt-obshuky-u-budivli-halytskoi-mytnytsi
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/10/dbr-provodyt-obshuky-u-budivli-halytskoi-mytnytsi
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/10/lviv-ianok-zaproshuiut-na-navchannia-u-bezkoshtovnij-shkoli-uspishna-zhinka-v-biznesi
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/10/lviv-ianok-zaproshuiut-na-navchannia-u-bezkoshtovnij-shkoli-uspishna-zhinka-v-biznesi
http://leopolis.news/post/14145/u-lvovi-dlya-jinok-u-sferi-biznesu-organizuyut-bezplatne-navchannya
http://leopolis.news/post/14145/u-lvovi-dlya-jinok-u-sferi-biznesu-organizuyut-bezplatne-navchannya
http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/43378
https://zbruc.eu/node/94822


15 
 

перегляду: 14 січня 2020 р. У 2009-2010 роках С. Сус навчався у ЛНУ імені 

Івана Франка, захистив наукову працю на тему «Людина в контексті 

міжособистісної комунікації: Дитріх фон Гільдебрант та Еммануель 

Левінас», магістр філософії. 

55. В Ужгороді відбудеться творча зустріч з відомим літературознавцем і 

письменником Василем Ґабором [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://uzhgorod.net.ua/news/145167. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

14 січня 2020 р. Закінчив факультет журналістики Львівського 

державного (нині ‒ національний) університету ім. Івана Франка (1986). 

56. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №4/2020. Про присудження Державних 

премій України в галузі науки і техніки 2019 року [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/42020-31741. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 січня 2020 р. За роботу 

«Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки 

компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських 

засобів» Обушаку Миколі Дмитровичу – докторові хімічних наук, 

завідувачеві кафедри ЛНУ імені Івана Франка. 

57. В Ужгороді відбудеться творча зустріч з відомим літературознавцем і 

письменником Василем Ґабором [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zakarpattya.net.ua/News/198640-V-Uzhhorodi-vidbudetsia-tvorcha-

zustrich-z-vidomym-literaturoznavtsem-i-pysmennykom-Vasylem-Gaborom. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 січня 2020 р. Василь Ґабор закінчив 

факультет журналістики Львівського державного університету ім. Івана 

Франка. 

58. Зеленський присудив трьом львівським науковцям Державні премії 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://leopolis.news/post/14286/zelenskyy-prysudyv-trom-lvivskym-

naukovcyam-derjavni-premi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 січня 

2020 р. Серед науковців ‒ Обушак М. Д., зав. кафедри ЛНУ імені Івана 

Франка. 

http://uzhgorod.net.ua/news/145167
https://www.president.gov.ua/documents/42020-31741
https://zakarpattya.net.ua/News/198640-V-Uzhhorodi-vidbudetsia-tvorcha-zustrich-z-vidomym-literaturoznavtsem-i-pysmennykom-Vasylem-Gaborom
https://zakarpattya.net.ua/News/198640-V-Uzhhorodi-vidbudetsia-tvorcha-zustrich-z-vidomym-literaturoznavtsem-i-pysmennykom-Vasylem-Gaborom
http://leopolis.news/post/14286/zelenskyy-prysudyv-trom-lvivskym-naukovcyam-derjavni-premi
http://leopolis.news/post/14286/zelenskyy-prysudyv-trom-lvivskym-naukovcyam-derjavni-premi
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59. Зеленський відзначив преміями трьох львівських науковців [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://forpost.lviv.ua/novyny/25139-zelenskyi-

vidznachyv-premiiamy-trokh-lvivskykh-naukovtsiv. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 14 січня 2020 р. Серед науковців ‒ Обушак М. Д., зав. кафедри 

ЛНУ імені Івана Франка. 

60. Випускник одного з ліцеїв Тернопільщини став єпископом [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://ternopoliany.te.ua/religiya/42250-

vypusknyk-odnoho-z-litseiv-ternopilshchyny-stav-iepyskopom#. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 14 січня 2020 р. Мова йде про С. Суса, який 

закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

61. Радикова Н. У Львові вшанують пам’ять полковника УПА Василя 

Левковича / Наталка Радикова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://photo-lviv.in.ua/u-l-vovi-vshanuiut-pam-iat-polkovnyka-upa-vasylia-

levkovycha/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 січня 2020 р. Цього ж 

дня о 13:00 год у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка відбудеться 

обговорення та виставка, присвячені Українській повстанській армії. 

У заході візьмуть участь історики В. В’ятрович і М. Посівнич, директор 

Наукової бібліотеки В. Кметь та онук В. Левковича Данило Саланім, який 

презентує розсекречені архівні документи, пов’язані з діяльністю діда. 

62. Державну премію України в галузі науки і техніки цього року отримали 

троє львів'ян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2630972/derzavnu-premiu-ukraini-v-galuzi-nauki-i-

tehniki-cogo-roku-otrimali-troe-lvivan. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

15 січня 2020 р. Обушак М. Д. – доктор хімічних наук, зав. кафедри ЛНУ 

імені Івана Франка отримав премію разом з науковцями з інших міст за 

спільну комплексну роботу "Високоселективні методи синтезу 

гетероциклічних сполук, компонентів функціональних матеріалів та 

створення нових лікарських засобів". 

63. У Львові пройде другий тур міжнародного турніру гандболісток 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dailylviv.com/news/sport/u-

https://forpost.lviv.ua/novyny/25139-zelenskyi-vidznachyv-premiiamy-trokh-lvivskykh-naukovtsiv
https://forpost.lviv.ua/novyny/25139-zelenskyi-vidznachyv-premiiamy-trokh-lvivskykh-naukovtsiv
https://ternopoliany.te.ua/religiya/42250-vypusknyk-odnoho-z-litseiv-ternopilshchyny-stav-iepyskopom
https://ternopoliany.te.ua/religiya/42250-vypusknyk-odnoho-z-litseiv-ternopilshchyny-stav-iepyskopom
https://photo-lviv.in.ua/u-l-vovi-vshanuiut-pam-iat-polkovnyka-upa-vasylia-levkovycha/
https://photo-lviv.in.ua/u-l-vovi-vshanuiut-pam-iat-polkovnyka-upa-vasylia-levkovycha/
https://www.032.ua/news/2630972/derzavnu-premiu-ukraini-v-galuzi-nauki-i-tehniki-cogo-roku-otrimali-troe-lvivan
https://www.032.ua/news/2630972/derzavnu-premiu-ukraini-v-galuzi-nauki-i-tehniki-cogo-roku-otrimali-troe-lvivan
https://dailylviv.com/news/sport/u-lvovi-proide-druhyi-tur-mizhnarodnoho-turniru-handbolistok-80903
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lvovi-proide-druhyi-tur-mizhnarodnoho-turniru-handbolistok-80903. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 15 січня 2020 р. В четвер гра відбуватиметься у 

спорткомплексі ЛНУ імені Івана Франка на вул. Черемшини. 

64. Мельник О. Випускник одного з ліцеїв Тернопільщини став єпископом / 

Олександра Мельник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://golos.te.ua/vypusknyk-odnoho-z-litseiv-ternopil-shchyny-stav-

iepyskopom/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 січня 2020 р. Степан 

Сус навчався у ЛНУ імені Івана Франка. 

65. Міжнародна премія імені Івана Франка: стартував прийом робіт 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.lviv-

company.in.ua/mizhnarodna-premiya-imeni-ivana-franka-startuvav-prijom-

robit.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 січня 2020 р. Нагадаємо, у 

2017 році лауреатами стали професор Віденського університету, президент 

Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, почесний 

професор ЛНУ імені Івана Франка Олег Шаблій. 

66. В Україні стартував прийом робіт на Міжнародну премію Івана Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://day.kyiv.ua/uk/news/150120-v-ukrayini-startuvav-pryyom-robit-na-

mizhnarodnu-premiyu-ivana-franka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

15 січня 2020 р. У статті згадується Олег Шаблій, який отримав цю премію 

у 2017 році. 

67. Головіна С. Випускник одного з ліцеїв Тернопільщини став єпископом / 

Соломія Головіна // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/news/2020/01/15/mizhnarodna-premiia-imeni-ivana-

franka-startuvav-pryjom-robit. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 січня 

2020 р. Єпископ Степан Сус навчався у ЛНУ імені Івана Франка. 

68. Троє львівських науковців отримали державну премію в галузі науки і 

техніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/troie_lvivskyh_naukovtsiv_otrymaly_derzhavnu_prem

iyu_v_galuzi_nauky_i_tehniky_105785.html. – Назва з екрана. – Дата 

https://dailylviv.com/news/sport/u-lvovi-proide-druhyi-tur-mizhnarodnoho-turniru-handbolistok-80903
https://golos.te.ua/vypusknyk-odnoho-z-litseiv-ternopil-shchyny-stav-iepyskopom/
https://golos.te.ua/vypusknyk-odnoho-z-litseiv-ternopil-shchyny-stav-iepyskopom/
https://news.lviv-company.in.ua/mizhnarodna-premiya-imeni-ivana-franka-startuvav-prijom-robit.html
https://news.lviv-company.in.ua/mizhnarodna-premiya-imeni-ivana-franka-startuvav-prijom-robit.html
https://news.lviv-company.in.ua/mizhnarodna-premiya-imeni-ivana-franka-startuvav-prijom-robit.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/150120-v-ukrayini-startuvav-pryyom-robit-na-mizhnarodnu-premiyu-ivana-franka
https://day.kyiv.ua/uk/news/150120-v-ukrayini-startuvav-pryyom-robit-na-mizhnarodnu-premiyu-ivana-franka
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/15/mizhnarodna-premiia-imeni-ivana-franka-startuvav-pryjom-robit
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/15/mizhnarodna-premiia-imeni-ivana-franka-startuvav-pryjom-robit
http://tvoemisto.tv/news/troie_lvivskyh_naukovtsiv_otrymaly_derzhavnu_premiyu_v_galuzi_nauky_i_tehniky_105785.html
http://tvoemisto.tv/news/troie_lvivskyh_naukovtsiv_otrymaly_derzhavnu_premiyu_v_galuzi_nauky_i_tehniky_105785.html
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перегляду: 15 січня 2020 р. Серед них викладач ЛНУ імені Івана Франка 

М. Обушак. 

69. Баландюх О. Троє львівських науковців стали лауреатами Державної премії 

України / Олександра Баландюх // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

https://zaxid.net/trom_lvivskim_naukovtsyam_prisudzheno_derzhavnu_premiy

u_ukrayini_n1495941. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 січня 2020 р. 

Серед них викладач ЛНУ імені Івана Франка М. Обушак. 

70. У Львові вшанують пам’ять полковника УПА Василя Левковича 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dyvys.info/2020/01/14/u-

lvovi-vshanuyut-pam-yat-polkovnyka-upa-vasylya-levkovycha/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 15 січня 2020 р. Цього ж дня о 13:00 год 

у Науковій бібліотеці відбудеться обговорення та виставка, присвячені 

Українській повстанській армії. У заході візьмуть участь історики 

Володимир В’ятрович і Микола Посівнич, директор Наукової бібліотеки 

ЛНУ ім. І. Франка Василь Кметь та онук Василя Левковича Данило 

Саланім. 

71. Школярів запрошують долучитися до конкурсу з кристалознавства 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.schoollife.org.ua/shkolyariv-zaproshuyut-doluchytysya-do-

konkursu-z-krystaloznavstva/?fbclid=IwAR0ZqRMFLxcR2DlzDHT-

KvDBMc-NAjhumD5kyOXw_4JXmb3DfzRcCjxbDXE. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 15 січня 2020 р. Організаторами конкурсу є Мала академія 

наук, Львівська обласна Мала академія наук та Львівський національний 

університет імені Івана Франка. 

72. Марченко І. Вибір року: в Україні стартував прийом робіт на Міжнародну 

премію ім. Івана Франка/ Ігор Марченко // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://vbusk.com/cikavo/vibir-roky-v-ykraini-startyvav-priiom-robit-

na-mijnarodny-premiu-im-ivana-franka.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 16 січня 2020 р. Нагадаємо, у 2017 році лауреатами стали 

https://zaxid.net/trom_lvivskim_naukovtsyam_prisudzheno_derzhavnu_premiyu_ukrayini_n1495941
https://zaxid.net/trom_lvivskim_naukovtsyam_prisudzheno_derzhavnu_premiyu_ukrayini_n1495941
https://dyvys.info/2020/01/14/u-lvovi-vshanuyut-pam-yat-polkovnyka-upa-vasylya-levkovycha/
https://dyvys.info/2020/01/14/u-lvovi-vshanuyut-pam-yat-polkovnyka-upa-vasylya-levkovycha/
https://www.schoollife.org.ua/shkolyariv-zaproshuyut-doluchytysya-do-konkursu-z-krystaloznavstva/?fbclid=IwAR0ZqRMFLxcR2DlzDHT-KvDBMc-NAjhumD5kyOXw_4JXmb3DfzRcCjxbDXE
https://www.schoollife.org.ua/shkolyariv-zaproshuyut-doluchytysya-do-konkursu-z-krystaloznavstva/?fbclid=IwAR0ZqRMFLxcR2DlzDHT-KvDBMc-NAjhumD5kyOXw_4JXmb3DfzRcCjxbDXE
https://www.schoollife.org.ua/shkolyariv-zaproshuyut-doluchytysya-do-konkursu-z-krystaloznavstva/?fbclid=IwAR0ZqRMFLxcR2DlzDHT-KvDBMc-NAjhumD5kyOXw_4JXmb3DfzRcCjxbDXE
https://vbusk.com/cikavo/vibir-roky-v-ykraini-startyvav-priiom-robit-na-mijnarodny-premiu-im-ivana-franka.html
https://vbusk.com/cikavo/vibir-roky-v-ykraini-startyvav-priiom-robit-na-mijnarodny-premiu-im-ivana-franka.html
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професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації 

україністів Міхаель Мозер та академік, почесний професор ЛНУ імені Івана 

Франка Олег Шаблій. 

73. Денис Д. Як реставрують книги / Дарія Денис // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://localhistory.org.ua/yak-restavruyut-

knygy/?fbclid=IwAR0JoViCxylHctI6JZdr7dwwvmGG0K_D32EXhnm8TK8jv

HxzAvNdVu8IC3E. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 січня 2020 р. 

Євгенія Рябчун-Кабарівська про те, як відновлюють цінні стародруки та 

чому кожна їхня деталь важлива. 

74. Академіку Ігорю Юхновському вручили у Львові почесне звання 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-yukhnovskyi-zvannia-akademik-

lviv/30389341.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 січня 2020 р. 

«Академік Ігор Юхновський для України, Львова, для університету 

«Львівська політехніка», Університету імені Івана Франка – відома 

людина і честь для університету, що погодився на удостоєння таким 

званням», – наголосив ректор університету «Львівська політехніка» Юрій 

Бобало. 

75. "Галичанка" у Балтійській лізі: за крок до чемпіонства [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://karpaty.news/lvivska-

oblast/lviv/galichanka-u-baltiyskiy-lizi-za-krok-do-chempionstva. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 22 січня 2020 р. Свої ігри «галичанки» проводили 

у двох залах: скромнішому залі Львівського національного університету 

імені Івана Франка та палаці спорту «Галичина» - головній арені міста. 

76. Головіна С. Склад 25-ої Української антарктичної експедиції став 

наймолодшим в історії / Соломія Головіна // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://portal.lviv.ua/news/2020/01/21/sklad-25-oi-

ukrainskoi-antarktychnoi-ekspedytsii-stav-najmolodshym-v-istorii. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 22 січня 2020 р. Зауважимо, що керівником 24-ої 

української антарктичної експедиції був доцент кафедри зоології 

http://localhistory.org.ua/yak-restavruyut-knygy/?fbclid=IwAR0JoViCxylHctI6JZdr7dwwvmGG0K_D32EXhnm8TK8jvHxzAvNdVu8IC3E
http://localhistory.org.ua/yak-restavruyut-knygy/?fbclid=IwAR0JoViCxylHctI6JZdr7dwwvmGG0K_D32EXhnm8TK8jvHxzAvNdVu8IC3E
http://localhistory.org.ua/yak-restavruyut-knygy/?fbclid=IwAR0JoViCxylHctI6JZdr7dwwvmGG0K_D32EXhnm8TK8jvHxzAvNdVu8IC3E
https://www.radiosvoboda.org/a/news-yukhnovskyi-zvannia-akademik-lviv/30389341.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-yukhnovskyi-zvannia-akademik-lviv/30389341.html
https://karpaty.news/lvivska-oblast/lviv/galichanka-u-baltiyskiy-lizi-za-krok-do-chempionstva
https://karpaty.news/lvivska-oblast/lviv/galichanka-u-baltiyskiy-lizi-za-krok-do-chempionstva
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/21/sklad-25-oi-ukrainskoi-antarktychnoi-ekspedytsii-stav-najmolodshym-v-istorii
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/21/sklad-25-oi-ukrainskoi-antarktychnoi-ekspedytsii-stav-najmolodshym-v-istorii
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Львівського національного університету імені Івана Франка Ігор Дикий, 

який має значний досвід зимування в Антарктиді. 

77. 94-річний академік Ігор Юхновський став почесним доктором «Львівської 

політехніки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dilo.net.ua/zhyttya/94-richnyj-akademik-igor-yuhnovskyj-stav-

pochesnym-doktorom-lvivskoyi-politehniky/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 22 січня 2020 р. Доктор Honoris Causa Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

78. Львівська науковиця увійшла до складу Нацкомісії з питань стандартів 

української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dilo.net.ua/lviv/lvivska-naukovytsya-uvijshla-do-skladu-natskomisiyi-z-

pytan-standartiv-ukrayinskoyi-movy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 січня 2020 р. Кабінет Міністрів України призначив п'ять членів 

Національної комісії зі стандартів державної мови, серед них - львів'янка 

Данута Мазурик, кандидат філологічних наук, доцент Львівського 

національного університету ім. Франка. 

79. У Рівному обговорили можливість змін до Конституції [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://rivne.media/news/u-rivnomu-obhovorili-

mozhlivist-zmin-do-konstitutsii-26843. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 січня 2020 р. Сергій Різник, доцент кафедри конституційного права 

Львівського національного університету імені Івана Франка, звернув увагу, 

що нові конституційні ініціативи Президента не обговорювалися в 

експертному середовищі і взагалі стали сюрпризом для багатьох фахівців. 

80. Загинула Соломія Островська – біографія відомої львів’янки та власниці 

клініки Genesis [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://nizhyn.in.ua/zaginula-solomiya-ostrovska-biografiya-vidomo%D1%97-

lvivyanki-ta-vlasnici-kliniki-genesis.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 січня 2020 р. Соломія Островська навчалася у класичній гімназії при 

ЛНУ імені Івана Франка. Вищу освіту дівчина здобула у ЛНУ імені Івана 

Франка на факультеті міжнародних відносин. 

https://dilo.net.ua/zhyttya/94-richnyj-akademik-igor-yuhnovskyj-stav-pochesnym-doktorom-lvivskoyi-politehniky/
https://dilo.net.ua/zhyttya/94-richnyj-akademik-igor-yuhnovskyj-stav-pochesnym-doktorom-lvivskoyi-politehniky/
https://dilo.net.ua/lviv/lvivska-naukovytsya-uvijshla-do-skladu-natskomisiyi-z-pytan-standartiv-ukrayinskoyi-movy/
https://dilo.net.ua/lviv/lvivska-naukovytsya-uvijshla-do-skladu-natskomisiyi-z-pytan-standartiv-ukrayinskoyi-movy/
https://rivne.media/news/u-rivnomu-obhovorili-mozhlivist-zmin-do-konstitutsii-26843
https://rivne.media/news/u-rivnomu-obhovorili-mozhlivist-zmin-do-konstitutsii-26843
https://nizhyn.in.ua/zaginula-solomiya-ostrovska-biografiya-vidomo%D1%97-lvivyanki-ta-vlasnici-kliniki-genesis.html
https://nizhyn.in.ua/zaginula-solomiya-ostrovska-biografiya-vidomo%D1%97-lvivyanki-ta-vlasnici-kliniki-genesis.html
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81. Левицька І. Стосунки – безперервна робота. Треба зрозуміти: людина, яку 

ти любиш, –неідеальна / Ірина Левицька // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_stosunki-

bezperervna-robota-treba-zrozumiti-lyudina-yaku-ti-lyubish-neidealna/947537. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 січня 2020 р. Подружжя Тихолозів 

розказує про свою родину й одне одного. 

82. Нижник О. Стартував прийом робіт на Міжнародну премію ім. Івана 

Франка / Ольга Нижник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://photo-lviv.in.ua/startuvav-pryyom-robit-na-mizhnarodnu-premiiu-im-

ivana-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 січня 2020 р. Згаданий 

почесний професор ЛНУ імені Івана Франка Олег Шаблій. 

83. 20 січня. Пам’ятні дати [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857812-20-sicna-pamatni-dati.html. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 січня 2020 р. Цього дня у 1661 році 

заснований один із найдавніших вищих навчальних закладів в Україні та 

Європі ‒ ЛНУ імені Івана Франка. 

84. Скорочення ВНЗ: Які університети може закрити міністерство Новосад 

(СПИСОК) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.depo.ua/ukr/life/regioni-universiteti-202001221099453. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 23 січня 2020 р. Китами, на яких тримається 

освіта у Львові, є Львівський національний університет і Національний 

університет "Львівська політехніка". Про їх закриття, хотілось би 

вірити, не йдеться. 

85. 20 січня: події, факти, дні народження [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.volynnews.com/news/all/20-sichnia-podiyi-fakty-dni-

narodzhennia-2020/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 січня 2020 р. 

1661 – засновано Львівський університет Казимира. Нині – Національний 

університет імені Івана Франка. 

86. Василь Лозинський вручив Державні нагороди освітянам, медикам та 

аграріям [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_stosunki-bezperervna-robota-treba-zrozumiti-lyudina-yaku-ti-lyubish-neidealna/947537
https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_stosunki-bezperervna-robota-treba-zrozumiti-lyudina-yaku-ti-lyubish-neidealna/947537
https://photo-lviv.in.ua/startuvav-pryyom-robit-na-mizhnarodnu-premiiu-im-ivana-franka/
https://photo-lviv.in.ua/startuvav-pryyom-robit-na-mizhnarodnu-premiiu-im-ivana-franka/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857812-20-sicna-pamatni-dati.html
https://www.depo.ua/ukr/life/regioni-universiteti-202001221099453
https://www.volynnews.com/news/all/20-sichnia-podiyi-fakty-dni-narodzhennia-2020/
https://www.volynnews.com/news/all/20-sichnia-podiyi-fakty-dni-narodzhennia-2020/
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https://karpaty.news/lvivska-oblast/lviv/vasil-lozinskiy-vruchiv-derzhavni-

nagorodi-osvityanam-medikam-ta-agrariyam. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 січня 2020 р. ʺЗаслужений вчитель Україниʺ учительці 

Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському 

національному університеті імені Івана Франка Козловській Лілії 

Мирославівні. 

87. Прикарпатський актор знявся у фільмі «Екс» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://karpaty.news/ivano-frankivska-oblast/galickiy-

rayon/galich/prikarpatskiy-aktor-znyavsya-u-filmi-eks. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 23 січня 2020 р. Сьогодні, 23 січня, на великі екрани 

виходить пригодницький фільм про революцію Галичини. Деякі сцени до 

фільму знімали біля Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. 

88. Кристали замість слаймів: кременчуцькі школярі можуть отримати призи 

та премії за практичну роботу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.05366.com.ua/news/2634680/kristali-zamist-slajmiv-kremencucki-

skolari-mozut-otrimati-prizi-ta-premii-za-prakticnu-robotu. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 24 січня 2020 р. Організаторами конкурсу виступили Мала 

академія наук, Львівська обласна Мала академія наук та Львівський 

національний університет імені Івана Франка. 

89. Цимбаліста В. Андрій Пелехатий: «Майбутні вибори робитимуть під великі 

партії, з ними буде легше домовитись» / Вікторія Цимбаліста // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://photo-lviv.in.ua/startuvav-

pryyom-robit-na-mizhnarodnu-premiiu-im-ivana-franka/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 24 січня 2020 р. Які ще несподіванки чекають на охочих 

потрапити у місцеві ради, LMN поцікавилась в Андрія Пелехатого – 

доцента Львівського національного університету імені Івана Франка, 

експерта Української Галицької партії. 

90. Марченко І. На Львівщині День Соборності відзначили мистецькою 

акцією / Ігор Марченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://vbusk.com/lysty/na-lvivshini-den-sobornosti-vidznachili-misteckou-

https://karpaty.news/lvivska-oblast/lviv/vasil-lozinskiy-vruchiv-derzhavni-nagorodi-osvityanam-medikam-ta-agrariyam
https://karpaty.news/lvivska-oblast/lviv/vasil-lozinskiy-vruchiv-derzhavni-nagorodi-osvityanam-medikam-ta-agrariyam
https://karpaty.news/ivano-frankivska-oblast/galickiy-rayon/galich/prikarpatskiy-aktor-znyavsya-u-filmi-eks
https://karpaty.news/ivano-frankivska-oblast/galickiy-rayon/galich/prikarpatskiy-aktor-znyavsya-u-filmi-eks
https://www.05366.com.ua/news/2634680/kristali-zamist-slajmiv-kremencucki-skolari-mozut-otrimati-prizi-ta-premii-za-prakticnu-robotu
https://www.05366.com.ua/news/2634680/kristali-zamist-slajmiv-kremencucki-skolari-mozut-otrimati-prizi-ta-premii-za-prakticnu-robotu
https://photo-lviv.in.ua/startuvav-pryyom-robit-na-mizhnarodnu-premiiu-im-ivana-franka/
https://photo-lviv.in.ua/startuvav-pryyom-robit-na-mizhnarodnu-premiiu-im-ivana-franka/
https://vbusk.com/lysty/na-lvivshini-den-sobornosti-vidznachili-misteckou-akciieu.html
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akciieu.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січня 2020 р. В межах 

мистецької акції вручили державні нагороди: орденом «За заслуги» ІІІ 

ступеня нагородили вчителя фізики та астрономії Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка Теличина 

Ігоря Михайловича; «Заслужений вчитель України» учительці Львівського 

фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка 

Козловській Лілії Мирославівні. 

91. Уряд призначив членів Нацкомісії зі стандартів державної мови 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://detector.media/infospace/article/174146/2020-01-23-uryad-priznachiv-

chleniv-natskomisii-zi-standartiv-derzhavnoi-movi/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 24 січня 2020 р. Серед членів Нацкомісії зі стандартів державної 

мови доцентка кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ імені 

Івана Франка Данута Мазурик. 

92. Головчин О. Піраньї, морська корова і гігантський краб: дослідник показав 

унікальні експонати львівського Зоомузею / Ольга Головчин // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vbusk.com/lysty/na-

lvivshini-den-sobornosti-vidznachili-misteckou-akciieu.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 24 січня 2020 р. Екскурсію музеєм провів 

молодший науковий співробітник, аспірант кафедри зоології Богдан 

Андріїшин. 

93. Яновський І. Зарплати українських розробників — грудень 2019 / Ігор 

Яновський // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-dec-

2019/?fbclid=IwAR0QivpaDzcMaOdxY5Nyyllr-FW9UQJCsaQkPYtYVM-

1r9ZYetCZvJfhKSs. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січня 2020 р. 

У статті згадано ЛНУ імені Івана Франка. Також за результатами чергового 

анонімного зарплатного опитування найнижча середня зарплата у 

студентів ЛНУ ім. Франка ‒ $600. 

https://vbusk.com/lysty/na-lvivshini-den-sobornosti-vidznachili-misteckou-akciieu.html
https://detector.media/infospace/article/174146/2020-01-23-uryad-priznachiv-chleniv-natskomisii-zi-standartiv-derzhavnoi-movi/
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https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-mazurik-d-v-chlen-a19r?fbclid=IwAR1FahmITsPjUoMdHrsRsUUbv-ejPlbtjFnXz7y2-Gjnqv6iIInUhL-a4-M
https://vbusk.com/lysty/na-lvivshini-den-sobornosti-vidznachili-misteckou-akciieu.html
https://vbusk.com/lysty/na-lvivshini-den-sobornosti-vidznachili-misteckou-akciieu.html
https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-dec-2019/?fbclid=IwAR0QivpaDzcMaOdxY5Nyyllr-FW9UQJCsaQkPYtYVM-1r9ZYetCZvJfhKSs
https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-dec-2019/?fbclid=IwAR0QivpaDzcMaOdxY5Nyyllr-FW9UQJCsaQkPYtYVM-1r9ZYetCZvJfhKSs
https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-dec-2019/?fbclid=IwAR0QivpaDzcMaOdxY5Nyyllr-FW9UQJCsaQkPYtYVM-1r9ZYetCZvJfhKSs
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94. Микитюк З. Інтрев’ю з доктором біологічних наук, професором Ігорем 

Капрусем: “Я оптимістично дивлюся у наукове майбутнє України” / Зоряна 

Микитюк, Ярослав Глутковський // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://vbusk.com/lysty/na-lvivshini-den-sobornosti-vidznachili-

misteckou-akciieu.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січня 2020 р. 

Сьогодні Ігор Капрусь працює на посадах професора кафедр екології 

Львівського національного аграрного університету та Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

95. Рівнянин зіграв головну роль в українському фільмі "ЕКС" [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://rivne1.tv/news/rivnyanin-zihrav-holovnu-

rol-v-ukrainskomu-filmi-eks. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 січня 

2020 р. Віталій Гордієнко після завершення школи вступив до Львівського 

національного університету ім. Івана Франка на спеціальність акторське 

мистецтво драматичного театру і кіно. 

96. Розподіл держфінансування університетів у 2020 році [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://pedpresa.ua/201330-rozpodil-

derzhfinansuvannya-universytetiv-u-2020-rotsi.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 27 січня 2020 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

97. Рой В. Ярослав Грицак: «Яке би століття ми не вибрали, бачимо одну й ту 

саму історію: безсилість людей перед подіями та обставинами» / Вероніка 

Рой // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/news/2020/01/25/iaroslav-hrytsak-iake-by-stolittia-my-ne-

vybraly-bachymo-odnu-j-tu-samu-istoriiu-bezsylist-liudej-pered-podiiamy-ta-

obstavynamy?fbclid=IwAR3t8ceAiyBBW1auJ2ikOE4CKabbiWqp37YpK_Ws

BzpTFbqW1A9WJhrrZfg. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 січня 

2020 р.  

98. "Французьке обличчя Львівщини": у Парижі презентували кінострічку 

львівських режисерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://loda.gov.ua/news?id=49651&fbclid=IwAR3JUa8jvk9VNh25SKiasWQIj

https://vbusk.com/lysty/na-lvivshini-den-sobornosti-vidznachili-misteckou-akciieu.html
https://vbusk.com/lysty/na-lvivshini-den-sobornosti-vidznachili-misteckou-akciieu.html
https://rivne1.tv/news/rivnyanin-zihrav-holovnu-rol-v-ukrainskomu-filmi-eks
https://rivne1.tv/news/rivnyanin-zihrav-holovnu-rol-v-ukrainskomu-filmi-eks
https://pedpresa.ua/201330-rozpodil-derzhfinansuvannya-universytetiv-u-2020-rotsi.html
https://pedpresa.ua/201330-rozpodil-derzhfinansuvannya-universytetiv-u-2020-rotsi.html
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/25/iaroslav-hrytsak-iake-by-stolittia-my-ne-vybraly-bachymo-odnu-j-tu-samu-istoriiu-bezsylist-liudej-pered-podiiamy-ta-obstavynamy?fbclid=IwAR3t8ceAiyBBW1auJ2ikOE4CKabbiWqp37YpK_WsBzpTFbqW1A9WJhrrZfg
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/25/iaroslav-hrytsak-iake-by-stolittia-my-ne-vybraly-bachymo-odnu-j-tu-samu-istoriiu-bezsylist-liudej-pered-podiiamy-ta-obstavynamy?fbclid=IwAR3t8ceAiyBBW1auJ2ikOE4CKabbiWqp37YpK_WsBzpTFbqW1A9WJhrrZfg
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/25/iaroslav-hrytsak-iake-by-stolittia-my-ne-vybraly-bachymo-odnu-j-tu-samu-istoriiu-bezsylist-liudej-pered-podiiamy-ta-obstavynamy?fbclid=IwAR3t8ceAiyBBW1auJ2ikOE4CKabbiWqp37YpK_WsBzpTFbqW1A9WJhrrZfg
https://portal.lviv.ua/news/2020/01/25/iaroslav-hrytsak-iake-by-stolittia-my-ne-vybraly-bachymo-odnu-j-tu-samu-istoriiu-bezsylist-liudej-pered-podiiamy-ta-obstavynamy?fbclid=IwAR3t8ceAiyBBW1auJ2ikOE4CKabbiWqp37YpK_WsBzpTFbqW1A9WJhrrZfg
https://loda.gov.ua/news?id=49651&fbclid=IwAR3JUa8jvk9VNh25SKiasWQIjjvZ_WOO8KQ42d7-4bGwTGue3bDcBnpZnIY
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jvZ_WOO8KQ42d7-4bGwTGue3bDcBnpZnIY. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 30 січня 2020 р. 

99. "Се новина для мене": Нобелівський комітет трактує Франка як 

громадянина Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zbruc.eu/node/95206. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 січня 

2020 р. Львівський музей Івана Франка на чолі з Б. Тихолозом готує 

звернення до Нобелівського комітету через інформаційну довідку, 

оприлюднену на їхньому сайті, згідно з котрою країною походження Івана 

Франка є Російська Федерація. 

100. Фестиваль авторського кіно та Jazz Kolo Alegria. Найважливіші культурні 

події тижня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://tyzhden.ua/Culture/239937. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

31 січня 2020 р. Серед найважливіших культурних подій тижня ‒ перша 

презентація фрагментів віднайдених фільмів Юліана Дороша "Останній 

салют командирові" та "Гуцульщина", яка відбудеться 1 лютого у Львові в 

головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. 

101. У Львові стартує телегра для старшокласників [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.nta.ua/у-львові-стартує-телегра-для-старшокл/. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 січня 2020 р. Львівський 

національний університет імені Івана Франка і телеканал НТА оголошують 

початок спільного телевізійного проекту – інтелект-шоу «ЛІГА ЗНАНЬ». 

102. У Львові стартує відбір на інтелектуальний телепроект для 

старшокласників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sokalinfo.com/31-12872-01.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

31 січня 2020 р. Львівський національний університет імені Івана Франка і 

телеканал НТА оголошують початок спільного телевізійного проекту – 

інтелект-шоу «ЛІГА ЗНАНЬ». 

103. Канал НТА запустить нове інтелект-шоу для школярів «Ліга знань» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://detector.media/production/article/174364/2020-01-30-kanal-nta-

https://loda.gov.ua/news?id=49651&fbclid=IwAR3JUa8jvk9VNh25SKiasWQIjjvZ_WOO8KQ42d7-4bGwTGue3bDcBnpZnIY
https://zbruc.eu/node/95206
https://tyzhden.ua/Culture/239937
http://www.nta.ua/%D1%83-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%94-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB/
http://sokalinfo.com/31-12872-01.html
https://detector.media/production/article/174364/2020-01-30-kanal-nta-zapustit-nove-intelekt-shou-dlya-shkolyariv-liga-znan/
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zapustit-nove-intelekt-shou-dlya-shkolyariv-liga-znan/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 31 січня 2020 р. Львівський національний університет 

імені Івана Франка і телеканал НТА оголошують початок спільного 

телевізійного проекту – інтелект-шоу «ЛІГА ЗНАНЬ». 

104. Львівський Фотомузей відкриває сезон сенсаційними кінопоказами 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://4studio.com.ua/novyny/lvivskyj-fotomuzej-vidkryvaye-sezon-

sensatsijnymy-kinopokazamy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 січня 

2020 р. Вже на цьому тижні, 31 січня у Винниківському Історико-

краєзнавчому музеї, а 1 лютого у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана 

Франка відбудуться унікальні кінопокази віднайдених фільмів Юліана 

Дороша.  

105. У Львові стартує відбір на інтелектуальний телепроект для 

старшокласників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.mediastar.net.ua/91415-u-lvov-startuye-vdbr-na-ntelektualniy-

teleproekt-dlya-starshoklasnikv.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

31 січня 2020 р. Співорганізатор – ЛНУ імені Івана Франка. 

106. У Парижі презентували кінострічку львівських режисерів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://westnews.info/news/U-Parizhi-

prezentuvali-kinostrichku-lvivskix-rezhiseriv.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 31 січня 2020 р. Автором ідеї проєкту є історик, архівіст, 

кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки Львівського 

національного університету імені Івана Франка - Василь Кметь. 

107. У Парижі презентували кінострічку львівських режисерів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/u-parizhi-

prezentuvali-kinostrichku-lvivskikh-rezhiseriv-202001301104584. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 31 січня 2020 р. Автор ідеї – Василь Кметь. 

Кінопроєкт "Французьке обличчя Львівщини / Le visage français de la région 

de Lviv" створений за підтримки: Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана 

Франка. 

https://detector.media/production/article/174364/2020-01-30-kanal-nta-zapustit-nove-intelekt-shou-dlya-shkolyariv-liga-znan/
https://4studio.com.ua/novyny/lvivskyj-fotomuzej-vidkryvaye-sezon-sensatsijnymy-kinopokazamy/
https://4studio.com.ua/novyny/lvivskyj-fotomuzej-vidkryvaye-sezon-sensatsijnymy-kinopokazamy/
http://www.mediastar.net.ua/91415-u-lvov-startuye-vdbr-na-ntelektualniy-teleproekt-dlya-starshoklasnikv.html
http://www.mediastar.net.ua/91415-u-lvov-startuye-vdbr-na-ntelektualniy-teleproekt-dlya-starshoklasnikv.html
https://westnews.info/news/U-Parizhi-prezentuvali-kinostrichku-lvivskix-rezhiseriv.html
https://westnews.info/news/U-Parizhi-prezentuvali-kinostrichku-lvivskix-rezhiseriv.html
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/u-parizhi-prezentuvali-kinostrichku-lvivskikh-rezhiseriv-202001301104584
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/u-parizhi-prezentuvali-kinostrichku-lvivskikh-rezhiseriv-202001301104584


27 
 

108. Метельський Р. Львівський Фотомузей відкриває сезон сенсаційними 

кінопоказами / Роман Метельський // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://photo-lviv.in.ua/l-vivs-kyy-fotomuzey-vidkryvaie-sezon-

sensatsiynymy-kinopokazamy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 січня 

2020 р. 1 лютого у Науковій бібліотеці Львівського національного 

університету імені Івана Франка відбудуться унікальні кінопокази 

віднайдених фільмів Юліана Дороша. 

109. У Парижі презентували фільм львівських режисерів «Французьке обличчя 

Львівщини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dyvys.info/2020/01/30/u-paryzhi-prezentuvaly-film-lvivskyh-rezhyseriv-

frantsuzke-oblychchya-lvivshhyny/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

31 січня 2020 р. Автор ідеї – Василь Кметь. Кінопроєкт "Французьке 

обличчя Львівщини / Le visage français de la région de Lviv" створений за 

підтримки: Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. 

110. Воробкало К. Сенсація на срібному екрані, або три унікальні кінострічки / 

Ксенька Воробкало // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://photo-lviv.in.ua/sensatsiia-na-sribnomu-ekrani-abo-try-unikal-ni-

kinostrichky/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лютого 2020 р. 1 лютого 

у головному читальному залі Наукової бібліотеки відбулося незвичайне 

дійство – на дві години глядацький зал «перенісся» до Галичини 

міжвоєнного періоду. 

111. Тернопільські студенти не дали можливості своїм вузам заробити грошей 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://teren.in.ua/2020/02/04/ternopilski-studenty-ne-daly-mozhlyvosti-

svoyim-vuzam-zarobyty-groshej/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

4 лютого 2020 р. Згаданий ЛНУ імені Івана Франка. 

112. У Львові стартує новий телепроєкт для розумних підлітків [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://sykhiv.media/u-lvovi-startue-novyj-

teleproekt-dlia-rozumnyh-pidlitkiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

4 лютого 2020 р. Львівський національний університет імені Івана Франка 

https://photo-lviv.in.ua/l-vivs-kyy-fotomuzey-vidkryvaie-sezon-sensatsiynymy-kinopokazamy/
https://photo-lviv.in.ua/l-vivs-kyy-fotomuzey-vidkryvaie-sezon-sensatsiynymy-kinopokazamy/
https://photo-lviv.in.ua/sensatsiia-na-sribnomu-ekrani-abo-try-unikal-ni-kinostrichky/
https://photo-lviv.in.ua/sensatsiia-na-sribnomu-ekrani-abo-try-unikal-ni-kinostrichky/
https://teren.in.ua/2020/02/04/ternopilski-studenty-ne-daly-mozhlyvosti-svoyim-vuzam-zarobyty-groshej/
https://teren.in.ua/2020/02/04/ternopilski-studenty-ne-daly-mozhlyvosti-svoyim-vuzam-zarobyty-groshej/
http://sykhiv.media/u-lvovi-startue-novyj-teleproekt-dlia-rozumnyh-pidlitkiv/
http://sykhiv.media/u-lvovi-startue-novyj-teleproekt-dlia-rozumnyh-pidlitkiv/
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спільно з телеканалом НТА розпочинають новий телевізійний проєкт – 

інтелект-шоу “Ліга знань”. 

113. Скорочення ВНЗ: Які університети точно не закриє міністерство Новосад 

(СПИСОК) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zak.depo.ua/ukr/zak/skorochennya-vnz-yakim-universitetam-ne-

zagrozhue-nizh-minosviti-202001311105145. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 4 лютого 2020 р. Серед сотень університетів і академій є ті, 

"зрізання" яких є маловірогідним. ЛНУ імені Івана Франка навряд чи щось 

загрожує. 

114. Які вищі заклади Львова отримують найкращі оцінки та відгуки від 

жителів та гостей міста? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2640658/aki-visi-zakladi-lvova-otrimuut-najkrasi-

ocinki-ta-vidguki-vid-ziteliv-ta-gostej-mista. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 4 лютого 2020 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

115. Сьогодні у Львові відзначають 100-річчя полковника УПА Василя 

Левковича [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://varta1.com.ua/sogodni-u-lvovi-vidznachayut-100-richchya-polkovnyka-

upa-vasylya-levkovycha/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 лютого 

2020 р. У Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка відбудуться 

обговорення та виставка, присвячені Українській повстанській армії. У 

заході візьмуть участь історики Володимир В’ятрович і Микола Посівнич, 

директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені І. Франка Василь Кметь та онук 

Василя Левковича Данило Саламін, який презентує розсекречені архівні 

документи, пов’язані з діяльністю діда. 

116. Пласконь Є. Отець Генрик Мосінг - священник за покликанням, що 

допомагав винайти вакцину від висипного тифу / Євгенія Пласконь // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2653033/otec-genrik-mosing-svasennik-za-

poklikannam-so-dopomagav-vinajti-vakcinu-vid-visipnogo-tifu. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 7 лютого 2020 р. У рамках лекторію “Гордість 

https://zak.depo.ua/ukr/zak/skorochennya-vnz-yakim-universitetam-ne-zagrozhue-nizh-minosviti-202001311105145
https://zak.depo.ua/ukr/zak/skorochennya-vnz-yakim-universitetam-ne-zagrozhue-nizh-minosviti-202001311105145
https://www.032.ua/news/2640658/aki-visi-zakladi-lvova-otrimuut-najkrasi-ocinki-ta-vidguki-vid-ziteliv-ta-gostej-mista
https://www.032.ua/news/2640658/aki-visi-zakladi-lvova-otrimuut-najkrasi-ocinki-ta-vidguki-vid-ziteliv-ta-gostej-mista
https://varta1.com.ua/sogodni-u-lvovi-vidznachayut-100-richchya-polkovnyka-upa-vasylya-levkovycha/
https://varta1.com.ua/sogodni-u-lvovi-vidznachayut-100-richchya-polkovnyka-upa-vasylya-levkovycha/
https://www.032.ua/author/evgenia-plaskon
https://www.032.ua/author/evgenia-plaskon
https://www.032.ua/news/2653033/otec-genrik-mosing-svasennik-za-poklikannam-so-dopomagav-vinajti-vakcinu-vid-visipnogo-tifu
https://www.032.ua/news/2653033/otec-genrik-mosing-svasennik-za-poklikannam-so-dopomagav-vinajti-vakcinu-vid-visipnogo-tifu
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міста” 4.0 від ГО “КонтрФорс” львів’янам розповіли про видатного 

мешканця нашого міста - отця Генрика Мосінга. Лекторами виступили: 

кандидат біологічних наук, зав. кафедри мікробіології ЛНУ ім. І. Франка 

Світлана Гнатуш та ін. Чи не вперше про постать Мосінга в незалежній 

Україні почали говорити під час наукової Вайглівської конференції 2003 

року, яку організували у ЛНУ імені Івана Франка. 

117. 100-річчя від народження полковника УПА Василя Левковича 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrpohliad.org/news/100-

richchya-vid-narodzhennya-polkovnyka-upa-vasylya-levkovycha.html. – Назва 

з екрана. – Дата перегляду: 7 лютого 2020 р. 6 лютого 2020 р. у Науковій 

бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка 

відбулося обговорення звитяги полковника УПА Василя Левковича 

(“Вороний”), а також книжково-документальної виставки, присвяченої 

Українській повстанській армії. У заході взяли участь історики: Микола 

Посівнич, директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка Василь Кметь, 

завідувач відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. 

Крип’якевича НАН України Михайло Романюк, онук Василя Левковича 

Данило Саламін, який презентував розсекречені архівні документи, 

пов’язані з діяльністю його діда. 

118. Зеленський представив нового голову Львівської ОДА Козицького (відео) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.unian.ua/politics/10863077-zelenskiy-predstaviv-novogo-golovu-

lvivskoji-oda-kozickogo-video.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

7 лютого 2020 р. Максим Козицький закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

119. У Львові поговорили про звитяги полковника УПА Василя Левковича 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://uazmi.info/news/post/goPgPCoeeNVbdQWvKKsQXw. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 7 лютого 2020 р. У Науковій бібліотеці ЛНУ 

імені Івана Франка відбулося обговорення звитяги полковника УПА Василя 

Левковича (“Вороний”). 

http://ukrpohliad.org/news/100-richchya-vid-narodzhennya-polkovnyka-upa-vasylya-levkovycha.html
http://ukrpohliad.org/news/100-richchya-vid-narodzhennya-polkovnyka-upa-vasylya-levkovycha.html
https://www.unian.ua/politics/10863077-zelenskiy-predstaviv-novogo-golovu-lvivskoji-oda-kozickogo-video.html
https://www.unian.ua/politics/10863077-zelenskiy-predstaviv-novogo-golovu-lvivskoji-oda-kozickogo-video.html
https://uazmi.info/news/post/goPgPCoeeNVbdQWvKKsQXw
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120. Володимир Зеленський призначив Максима Козицького головою 

Львівської ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://loda.gov.ua/news?id=49748. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

7 лютого 2020 р. Максим Козицький закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

121. Денисяка О. У Львові вшанували пам’ять полковника УПА Василя 

Левковича / Ольга Денисяка // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/news/2020/02/06/u-lvovi-vshanuvaly-pam-iat-polkovnyka-

upa-vasylia-levkovycha. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 лютого 2020 р. 

122. Новим головою Львівської ОДА став місцевий бізнесмен. що про нього 

відомо [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://tsn.ua/politika/novim-golovoyu-lvivskoyi-oda-stav-misceviy-biznesmen-

scho-pro-nogo-vidomo-1487325.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

10 лютого 2020 р. Відомо, що Козицький здобув кілька вищих освіт, 

навчався у ЛНУ ім. Івана Франка.  

123. Голова КАС ВС Михайло Смокович узяв участь в обговоренні Звіту з 

моніторингу адміністративного судочинства в Україні [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-

centr/news/881081/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 лютого 2020 р. 

У заході, який відбувся 30 січня 2020 року в залі засідань ЛНУ імені Івана 

Франка, взяли участь судді адміністративних судів, представники 

Міністерства юстиції України, науковці, міжнародні експерти. З вітальним 

словом виступив ректор Львівського університету В. Мельник. 

124. Народні депутати-мажоритарники Львівщини у Верховній Раді ІХ 

скликання. Показники діяльності протягом перших шести місяців роботи 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://espreso.tv/news/2020/02/07/narodni_deputaty_mazhorytarnyky_lvivsch

yny_u_verkhovniy_radi_ikh_sklykannya_chastyna_2_pokaznyky_diyalnosti_pr

otyagom_pershykh_shesty_misyaciv_roboty. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 10 лютого 2020 р. Студенти кафедри політології ЛНУ імені 

https://loda.gov.ua/news?id=49748
https://portal.lviv.ua/news/2020/02/06/u-lvovi-vshanuvaly-pam-iat-polkovnyka-upa-vasylia-levkovycha
https://portal.lviv.ua/news/2020/02/06/u-lvovi-vshanuvaly-pam-iat-polkovnyka-upa-vasylia-levkovycha
https://tsn.ua/politika/novim-golovoyu-lvivskoyi-oda-stav-misceviy-biznesmen-scho-pro-nogo-vidomo-1487325.html
https://tsn.ua/politika/novim-golovoyu-lvivskoyi-oda-stav-misceviy-biznesmen-scho-pro-nogo-vidomo-1487325.html
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/881081/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/881081/
https://espreso.tv/news/2020/02/07/narodni_deputaty_mazhorytarnyky_lvivschyny_u_verkhovniy_radi_ikh_sklykannya_chastyna_2_pokaznyky_diyalnosti_protyagom_pershykh_shesty_misyaciv_roboty
https://espreso.tv/news/2020/02/07/narodni_deputaty_mazhorytarnyky_lvivschyny_u_verkhovniy_radi_ikh_sklykannya_chastyna_2_pokaznyky_diyalnosti_protyagom_pershykh_shesty_misyaciv_roboty
https://espreso.tv/news/2020/02/07/narodni_deputaty_mazhorytarnyky_lvivschyny_u_verkhovniy_radi_ikh_sklykannya_chastyna_2_pokaznyky_diyalnosti_protyagom_pershykh_shesty_misyaciv_roboty
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Івана Франка проаналізували діяльність 12 народних депутатів, обраних в 

одномандатних округах Львівської області. 

125. Львовскую ОГА возглавил Максим Козицкий: что о нем известно 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://bykvu.com/ru/bukvy/lvivsku-oda-ocholiv-maksim-kozickij-shho-pro-

nogo-vidomo/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 лютого 2020 р. 

Закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

126. Безпека України понад усе! Представники наукової, військової і 

дипломатичної еліти звернулись до президента [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://glavcom.ua/news/bezpeka-ukrajini-ponad-use-

predstavniki-naukovoji-viyskovoji-i-diplomatichnoji-eliti-zvernulis-do-

prezidenta-657983.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 

2020 р. Згаданий Якимович Богдан, доктор істор. наук, професор, 

заслужений працівник культури України, професор ЛНУ імені Івана 

Франка, а також доктор філософії Олег Романчук.  

127. Міжнародна наукова конференція "Молекулярна біологія і генетика для 

біомедицини" ("MBG-Biomed 2020") (АНОНС) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6064. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 2020 р. Організатори: 

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук 

України та ЛНУ імені Івана Франка. 

128. Юліуш Гохберґер та «червоні» школи Львова [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.kray.org.ua/13369/mandrivky/yuliush-gohberger-

ta-chervoni-shkoli-lvova/?fbclid=IwAR1A3P3Uh7aYKYxjd_YAqmdi7Hv0au-

pY5VdDfQiaHy7HQ_SpSi9BGUBlyI. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

18 лютого 2020 р. У статті згадується споруда Галицького Крайового 

сейму (тепер головний корпус ЛНУ імені Івана Франка). 

129. Студенти та викладачі ЛНУ ім. І. Франка здійснили сходження на Говерлу 

(ФОТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://bykvu.com/ru/bukvy/lvivsku-oda-ocholiv-maksim-kozickij-shho-pro-nogo-vidomo/
https://bykvu.com/ru/bukvy/lvivsku-oda-ocholiv-maksim-kozickij-shho-pro-nogo-vidomo/
https://glavcom.ua/news/bezpeka-ukrajini-ponad-use-predstavniki-naukovoji-viyskovoji-i-diplomatichnoji-eliti-zvernulis-do-prezidenta-657983.html
https://glavcom.ua/news/bezpeka-ukrajini-ponad-use-predstavniki-naukovoji-viyskovoji-i-diplomatichnoji-eliti-zvernulis-do-prezidenta-657983.html
https://glavcom.ua/news/bezpeka-ukrajini-ponad-use-predstavniki-naukovoji-viyskovoji-i-diplomatichnoji-eliti-zvernulis-do-prezidenta-657983.html
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6064
http://www.kray.org.ua/13369/mandrivky/yuliush-gohberger-ta-chervoni-shkoli-lvova/?fbclid=IwAR1A3P3Uh7aYKYxjd_YAqmdi7Hv0au-pY5VdDfQiaHy7HQ_SpSi9BGUBlyI
http://www.kray.org.ua/13369/mandrivky/yuliush-gohberger-ta-chervoni-shkoli-lvova/?fbclid=IwAR1A3P3Uh7aYKYxjd_YAqmdi7Hv0au-pY5VdDfQiaHy7HQ_SpSi9BGUBlyI
http://www.kray.org.ua/13369/mandrivky/yuliush-gohberger-ta-chervoni-shkoli-lvova/?fbclid=IwAR1A3P3Uh7aYKYxjd_YAqmdi7Hv0au-pY5VdDfQiaHy7HQ_SpSi9BGUBlyI
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https://leopolis.news/post/16245/studenty-ta-vykladachi-lnu-im-i-franka-

zdiysnyly-shodjennya-na-goverlu-foto. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

18 лютого 2020 р. 

130. 28 призових місць здобули Дрогобицькі ліцеїсти на Всеукраїнському 

конкурсі МАН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://drohobych-

rada.gov.ua/2828-призових-місць-здобули-дрогобицькі-л/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 20 лютого 2020 р. Конкурс відбувався впродовж 

4 днів – 9, 14, 15 та 16 лютого на базі ЛНУ імені Івана Франка у 60 секціях 

12 наукових відділень за напрямками природничих, гуманітарних і 

суспільних наук. 

131. Обласний прокурор отримав двох нових заступників [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://terminovo.te.ua/news/23850/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 20 лютого 2020 р. Новими заступниками 

прокурора області, призначеними наказом Генерального прокурора 

Руслана Рябошапки від 19 лютого 2020 року, стали – Михайла Савка (вищу 

юридичну освіту здобув у ЛНУ імені Івана Франка) та Юрія Табака.  

132. Пласконь Є. Романтичні місця у Львові: куди сходити разом зі своїм 

хлопцем чи дівчиною / Євгенія Пласконь // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.032.ua/news/2659258/romanticni-misca-u-lvovi-kudi-

shoditi-razom-zi-svoim-hlopcem-ci-divcinou. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 20 лютого 2020 р. Перед головним корпусом Львівського 

національного університету імені Івана Франка розташований 

однойменний парк, який вважається одним з найстаріших в Україні. 

133. Туманова К. Людмила Павлюк : «Я покликала свій голос…» /Катерина 

Туманова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://litgazeta.com.ua/interviews/liudmyla-pavliuk-ia-poklykala-svij-holos/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 лютого 2020 р. Людмила Павлюк – 

викладачка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

134. Шпікула Т. Прокурор Тернопільської області має нових заступників / 

Тетяна Шпікула // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://leopolis.news/post/16245/studenty-ta-vykladachi-lnu-im-i-franka-zdiysnyly-shodjennya-na-goverlu-foto
https://leopolis.news/post/16245/studenty-ta-vykladachi-lnu-im-i-franka-zdiysnyly-shodjennya-na-goverlu-foto
https://terminovo.te.ua/news/23850/
https://www.032.ua/author/evgenia-plaskon
https://www.032.ua/author/evgenia-plaskon
https://www.032.ua/news/2659258/romanticni-misca-u-lvovi-kudi-shoditi-razom-zi-svoim-hlopcem-ci-divcinou
https://www.032.ua/news/2659258/romanticni-misca-u-lvovi-kudi-shoditi-razom-zi-svoim-hlopcem-ci-divcinou
https://litgazeta.com.ua/interviews/liudmyla-pavliuk-ia-poklykala-svij-holos/
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https://te.20minut.ua/Podii/prokuror-ternopilskoyi-oblasti-otrimav-novih-

zastupnikiv-11036732.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 лютого 

2020 р. У четвер, 20 лютого 2020 року, прокурор Тернопільської області 

Петро Бойко представив колективу двох нових заступників прокурора 

області – Михайла Савку (вищу юридичну освіту здобув у ЛНУ імені Івана 

Франка) та Юрія Табаку, призначених наказом Генерального прокурора 

Руслана Рябошапки від 19 лютого 2020 року.  

135. Шачанам дають можливість отримати грант до 10 тисяч євро на 

реалізацію екологічного проєкту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://shatsk.rayon.in.ua/news/221431-shachanam-daiut-mozhlivist-otrimati-

grant-do-10-tisiach-evro-na-realizatsiiu-ekologichnogo-proektu. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 24 лютого 2020 р. У події візьме участь Анатолій 

Смалійчук, національний координатор проєкту, доцент Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

136. Що формує нас і де все-таки виховують культуру? [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://khpc.com.ua/news/about/scho-formue-nas-

i-de-vse-taki-vihovujut-

kulturu?fbclid=IwAR3eKQOzhLwlIVqn0ApKeeqY0dXyGqa1a8sRATPtdSUa

n0VDpSxmiZY-jZk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 лютого 2020 р. 

У дискусії взяв участь Василь Кметь. 

137. Мельник Г. Вікіпедія закликала створювати статті про відомих українок / 

Галина Мельник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://shotam.info/vikipediia-zaklykala-stvoriuvaty-statti-pro-vidomykh-

ukrainok/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 березня 2020 р. Із 1 до 31 

березня в українській Вікіпедії відбудеться «WikiGap 2020» – кампанія, 

покликана збільшити кількість статей про видатних жінок. Цьогоріч 

кампанію «WikiGap 2020» в Україні організовують за підтримки ЛНУ імені 

Івана Франка. 

138. Стали відомі імена претендентів на Міжнародну премію імені Івана 

Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://k-

https://te.20minut.ua/Podii/prokuror-ternopilskoyi-oblasti-otrimav-novih-zastupnikiv-11036732.html
https://te.20minut.ua/Podii/prokuror-ternopilskoyi-oblasti-otrimav-novih-zastupnikiv-11036732.html
https://shatsk.rayon.in.ua/news/221431-shachanam-daiut-mozhlivist-otrimati-grant-do-10-tisiach-evro-na-realizatsiiu-ekologichnogo-proektu
https://shatsk.rayon.in.ua/news/221431-shachanam-daiut-mozhlivist-otrimati-grant-do-10-tisiach-evro-na-realizatsiiu-ekologichnogo-proektu
https://khpc.com.ua/news/about/scho-formue-nas-i-de-vse-taki-vihovujut-kulturu?fbclid=IwAR3eKQOzhLwlIVqn0ApKeeqY0dXyGqa1a8sRATPtdSUan0VDpSxmiZY-jZk
https://khpc.com.ua/news/about/scho-formue-nas-i-de-vse-taki-vihovujut-kulturu?fbclid=IwAR3eKQOzhLwlIVqn0ApKeeqY0dXyGqa1a8sRATPtdSUan0VDpSxmiZY-jZk
https://khpc.com.ua/news/about/scho-formue-nas-i-de-vse-taki-vihovujut-kulturu?fbclid=IwAR3eKQOzhLwlIVqn0ApKeeqY0dXyGqa1a8sRATPtdSUan0VDpSxmiZY-jZk
https://khpc.com.ua/news/about/scho-formue-nas-i-de-vse-taki-vihovujut-kulturu?fbclid=IwAR3eKQOzhLwlIVqn0ApKeeqY0dXyGqa1a8sRATPtdSUan0VDpSxmiZY-jZk
https://shotam.info/vikipediia-zaklykala-stvoriuvaty-statti-pro-vidomykh-ukrainok/
https://shotam.info/vikipediia-zaklykala-stvoriuvaty-statti-pro-vidomykh-ukrainok/
https://k-z.com.ua/ukrayna/53338-stali-vidomi-imena-pretendentiv-na-mizhnarodnu-premiyu-imeni-ivana-franka
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z.com.ua/ukrayna/53338-stali-vidomi-imena-pretendentiv-na-mizhnarodnu-

premiyu-imeni-ivana-franka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 березня 

2020 р. Згадано почесного професора Львівського національного 

університету імені Івана Франка О. Шаблія. 

139. Міжнародна премія Івана Франка – 2020: відомі головні претенденти 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://frankoprize.com.ua/index.php/uk/2020/03/03/mizhnarodna-premiya-

ivana-franka-2020-vidomi-holovni-

pretendenty/?fbclid=IwAR1QG4CjzKv7qD7Rn4bRSLyzRsugY_R1HUahfU6b

IWT0WXIYXxVctatEUTY. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 березня 

2020 р. Згадано почесного професора О. Шаблія. 

140. Дивіться, хто прийшов. Новий уряд України в особах і фактах 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://pokrovsk.news/news/view/divitsya-hto-prijshov-novij-uryad-ukraini-v-

osobah-i-faktah. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 березня 2020 р. На 

посаду Міністра Кабінету міністрів призначено Олега Немчінова, який 

закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за 

спеціальністю «географія»; Віцепрем'єр-міністр ‒ міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій ‒ Олексій Резніков, який 

здобув юридичну освіту у Львівському університеті ім. І. Франка 

(спеціальність «правознавство»). 

141. На базі економічного факультету відбулося засідання підкомісії зі 

спеціальності 051 Економіка Науково-методичної ради Міністерства освіти 

і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://nubip.edu.ua/node/72172. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

6 березня 2020 р. У складі: Грабинська І. В., професор кафедри аналітичної 

економії та міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка. 

142. Гості з бібліотеки Байротського університету у Львові: інтерв’ю 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://learnopolis.net/all-

news/hosti-z-biblioteky-bajrotskoho-universytetu-u-lvovi-interv-

https://k-z.com.ua/ukrayna/53338-stali-vidomi-imena-pretendentiv-na-mizhnarodnu-premiyu-imeni-ivana-franka
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iu/?fbclid=IwAR3-HEYJd1om_H3s1dmCdpf65bpDcxBzs-

Of3MTDBugcsJWDCri2fPSMrc8. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

11 березня 2020 р. Основним центром інтенсивного обміну досвідом стала 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. 

143. Десятикласники Львова на тиждень стануть студентами, щоб обрати 

майбутню професію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.mediastar.net.ua/92750-desyatiklasniki-lvova-na-tizhden-stanut-

studentami-schob-obrati-maybutnyu-profesyu.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 11 березня 2020 р. Школярів прийматимуть такі ВНЗ: 

НУ «Львівська політехніка», ЛНУ імені Івана Франка та інші. 

144. Делеган І. Фундатору природоохоронної науки – Степану Михайловичу 

Стойку – виповнилося 100 років / Іван Делеган // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://rionews.com.ua/mixed/socio/now/n207594755. – Назва 

з екрана. – Дата перегляду: 16 березня 2020 р. Стойко С. М. працював 

професором кафедри фізичної географії ЛНУ ім. Івана Франка. 

145. Партико З. Україна у світовій історії воєн / Зіновій Партико // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://incognita.day.kyiv.ua/ukrayina-u-svitovij-istoriyi-voyen.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 16 березня 2020 р. Із запитаннями щодо 

особливостей цього видання та місця України в світовій історії війн 

звертаємося до відповідального редактора й співавтора цього видання, 

професора, доктора історичних наук, завідувача кафедри історії середніх 

віків та візантивістики ЛНУ імені І. Франка Леонтія Вікторовича 

Войтовича. 

146. Войтович М. Юрій Добош: Можемо протидіяти рейдерським 

захопленням протягом 24 годин / розмовляв Маркіян Войтович // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zik.ua/blogs/yurii_dobosh_mozhemo_protydiiaty_reiderskym_zakhople

nniam_protiahom_24_hodyn_962085. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

https://learnopolis.net/all-news/hosti-z-biblioteky-bajrotskoho-universytetu-u-lvovi-interv-iu/?fbclid=IwAR3-HEYJd1om_H3s1dmCdpf65bpDcxBzs-Of3MTDBugcsJWDCri2fPSMrc8
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16 березня 2020 р. Добош Ю. у 2016 р. отримав диплом ЛНУ імені Івана 

Франка за спеціальністю "Правознавство". 

147. Барбу С. ВНЗ оновлюють цінники: скільки коштує навчання в Україні та 

за кордоном / Сергій Барбу, Іван Довганик // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.5.ua/suspilstvo/vnz-onovliuiut-tsinnyky-skilky-

koshtuie-navchannia-v-ukraini-ta-za-kordonom-210581.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 18 березня 2020 р. Згадано ЛНУ імені Івана 

Франка. 

148. «Для українців страшним є не лише коронавірус, але й вірус корони» – 

Володимир В’ятрович / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/30497636.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 20 березня 2020 р. Працював в ЛНУ імені Івана Франка. 

149. Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента 

України № 96/2020 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.president.gov.ua/documents/962020-32789. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 20 березня 2020 р. ТАРАТУЛІ Оксані Богданівні - 

учительці математики Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при Львівському національному університеті імені Івана 

Франка. 

 

 

Підготували бібліографи науково-бібліографічного відділу Наукової 

бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: Дарчук І. М., Купин Л. Я., Олійник М. В. 

E-mail: lb_biblio@franko.lviv.ua 

Info: +38 (032) 239-43-58 

 

https://www.5.ua/suspilstvo/vnz-onovliuiut-tsinnyky-skilky-koshtuie-navchannia-v-ukraini-ta-za-kordonom-210581.html
https://www.5.ua/suspilstvo/vnz-onovliuiut-tsinnyky-skilky-koshtuie-navchannia-v-ukraini-ta-za-kordonom-210581.html
https://www.radiosvoboda.org/a/30497636.html
https://www.president.gov.ua/documents/962020-32789
mailto:lb_biblio@franko.lviv.ua

