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I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка 

 

Газети 

1. Czawaga K. Wspólne dziedzictwo naukowe Benedykta Dybowskiego / Konstanty 

Czawaga, Eugeniusz Sało // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 9. – S. 18. У Науковій 

бібліотеці Львівського університету відбулася міжнародна наукова 

конференція присвячена 185 річчю від Дня народження Бенедикта 

Дибовського – вченого біолога та відкривача. Учасників конференції привітав 

Роман Гладишевський – проректор з наукової роботи Львівського 

університету. 

2. Jankowski W. Prezentacja prof. Bohdana Hudia w Iwano-Frankiwsku / Wojciech 

Jankowski // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 10. – S. 2. 

3. Kanarska H. Lwowskie podróże w czasie i w teatrze / Hala Kanarska // Kurier 

Galicyjski. – 2018. – № 9. – S. 1, 4-5. Засновник польського народного театру 

у Львові був Гаусфатер Петро, а після його смерті у 1966 р. – Збігнєв 

Кшановський (закінчив відділення славістики Львівського університету). 

4. Sało E. We Lwowie wybrano prezesa i zarząd Klubu Aktywnych Studentów / 

Eugeniusz Sało // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 10. – S. 9. Новим призером 

Клубу і стипендистом фонду “Допомога полякам на Сході” став студент 5 

курсу економічного факультету Львівського університету – Євген Волошин. 

5. Szymański K. Oj, działo się w czerwcu 1924. O gmach dla uniwersytetu Jana 

Kazimierza / Krzysztof Szymański // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 11. – S. 26-

27. 

6. Андрейчук Л. В. Правова охорона комерційних найменувань за 

законодавством України та країн ЄС : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право” / Андрейчук Любомир 

Вікторович; Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному 

економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта 
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України”. – 2018. – Травень. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – 

Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 

інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ 

імені Івана Франка. 

7. Бабіжецький В. С. Кристалохімія борокарбідів та боросиліцидів 

рідкісноземельних металів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора хім. наук : 

спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Шаповал Павло Йосифович; Спецрада 

Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 3. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

наук. Науковий консультант – Гладишевський Р. Є., доктор хім. наук, 

професор, член-кореспондент НАН України, проректор з наукової роботи 

ЛНУ імені Івана Франка. Бабіжецький В. С., докторант кафедри 

неорганічної хімії ЛНУ імені Івана Франка. 

8. Баган О. Іван Франко про галицьке москвофільство / Олег Баган // Українська 

літературна газета. – 2018. – № 11 (225). – С. 1, 4. – Фото.  

9. Балюк Н. “Українцям бракує інтелектуального даху” [Інтерв’ю] / Наталія 

Балюк // Високий замок. – 2018. – № 35 (5732). – С. 8−9. – Фото. Дана стаття 

про заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка Наталію Черниш.  

10. Баня А. Р. Роль біогенних поверхнево-активних речовин у фіторемедіації 

нафтозабруднених ґрунтів та відвалів вугільних шахт : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.16 “Екологія” / Баня Андрій 

Романович; Спецрада Д 76.051.05 у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Травень. – С. 31. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Гамкало З. Г., доктор 

біол. наук, професор, професор кафедри раціонального використання ресурсів 

і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка.  
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11. Барабаш Т. М. Латинське письмо у міських канцеляріях Руського воєводства 

XVI–XVII ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 27.00.02 

“Документознавство, архівознавство” / Барабаш Тарас Мстиславович; 

Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені 

В. І. Вернадського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2018. – Квітень. – С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Кметь В. Ф., 

кандидат істор. наук, доцент, директор НБ ЛНУ імені Івана Франка.  

12. Барило Г. І. Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних 

сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки : дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 05.27.01 “Твердо-тільна 

електроніка” / Барило Григорій Іванович; Спецрада Д 35.052.13 у 

Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 3. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

Опонент – Бордун О. М., доктор фіз.-мат. наук, завідувач кафедри фізичної 

та біомедичної електроніки ЛНУ імені Івана Франка. 

13. Безкоровайний А. О. Ліпідний профіль, вільно радикальні та транспортні 

процеси зародків в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону : дис. на здобуття 

наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.02 “Біофізика” / 

Безкоровайний Андрій Олегович; Спецрада К 35.051.14 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 30. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник – Санагурський Д. І., доктор біол. наук, професор кафедри біофізики 

та біоінформатики ЛНУ імені Івана Франка.  

14. Блохіна Т. Як українська мова стала яблуком розбрату між Іваном Нечуєм-

Левицьким і Михайлом Грушевським / Тамара Блохіна // Українська 

літературна газета. – 2018. – № 11 (225). – С. 1, 4. – Фото.  
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15. Боднарчук Н. О. Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків 

в’юна за дії флуренізиду : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. 

наук : спец. 03.00.02 “Біофізика” / Боднарчук Наталія Олександрівна; 

Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Травень. – С. 30. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Санагурський Д. І., 

доктор біол. наук, професор кафедри біофізики та біоінформатики ЛНУ 

імені Івана Франка. Боднарчук Н. О., інженер І категорії кафедри біофізики 

та біоінформатики ЛНУ імені Івана Франка. 

16. Бордун І. О. Електронні збудження і люмінесценція в тонких плівках на 

основі оксиду ітрію : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.05 “Оптика, лазерна фізика” / Бордун Іван Олегович; Спецрада 

Д 35.071.01 в Інституті фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 20. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Бордун І. О., асистент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки 

ЛНУ імені Івана Франка. Науковий керівник – Половинко І. І., доктор фіз.-

мат. наук, професор, професор кафедри оптоелектроніки та інформаційних 

технологій ЛНУ імені Івана Франка. 

17. Ванг Юнгмінг (громадянин КНР). Прагматикокогнітивні та семантико-

функційні аспекти запозичень між різносистемними мовами (на матеріалі 

англійської, китайської та японської мов) : дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне та типологічне 

мовознавство” / Ванг Юнгмінг; Спецрада К 35.051.15 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 53. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник – Білинський М. Е., кандидат філол. наук, професор, завідувач 
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кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка. Ванг Юнгмінг, 

аспірант кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка. 

18. Вялкова І. О. Преса Донецької області періоду незалежності України: 

проблематика, типологія (1991−2012 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія 

журналістики” / Вялкова Ірина Олександрівна; Спецрада К 35.051.24 у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 103. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук.  

19. Галущак І. Євген Петрушевич: 226 депутатів в українському парламенті мало 

бути не для розколу, а для єднання нації / Ігор Галущак // Дзеркало тижня. – 

2018. – № 22 (368). – С. 10. – Фото. Євген Петрушевич закінчив академічну 

гімназію та правничий факультет Львівського університету. 

20. Герич М. С. Граничні задачі для одного класу гратчастих пуассонівських 

процесів на ланцюгах Маркова : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.01.05 “Теорія ймовірностей і математична статистика” / Герич 

Мирослава Сергіївна; Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 21. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент – Єлейко Я. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, 

завідувач кафедри теоретичної та прикладної статистики ЛНУ імені Івана 

Франка. 

21. Гинда С. М. Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки 

України : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.03 

“Економіка та управління національним господарством” / Гинда Стефанія 

Миколаївна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2018. – Травень. – С. 53. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Приймак В. І., доктор 
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екон. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка.  

22. Дем’янишин Н. М. Фотопружність низько-симетричних кристалів : дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 “Оптика, 

лазерна фізика” / Дем’янишин Наталія Михайлівна; Спецрада Д 35.071.01 в 

Інституті фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 2. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – 

Стадник В. Й., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної 

фізики ЛНУ імені Івана Франка. 

23. Денисова А. Ю. Технології “чорного піару” у політичних процесах 

сучасності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 

“Політичні інститути та процеси” / Денисова Аліна Юріївна; Спецрада 

Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – 

С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук.  

24. Дмитрів І. Візерунки долі та Ангели надії. Потрійне свято у Франковому 

домі / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2018. – № 56. – С. 5. Франкознавець 

Наталія Тихолоз демонструвала унікальні експонати, які музей збирав кілька 

десятиліть. 

25. Дмитрів І. Президент Німеччини відвідав Львів / Ірина Дмитрів // Високий 

замок. – 2018. – № 59. – С. 3. Зазначено про зустріч Франк-Вальтера 

Штайнмайєра зі студентами-германістами Львівського університету. 

26. Добжиньскі А. А. Атрибутика зла в історико-філософській та релігійно-

філософській європейській традиції: онтологічний аспект : дис. на здобуття 

наук. ступеня кандидата філософ. наук : спец. 09.00.05 “Історія філософії” / 

Добжиньскі Адам Анджей; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 63. – Повідомлення про 
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захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник – Дахній А. Й., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри 

історії філософії ЛНУ імені Івана Франка. Добжиньскі А. А., аспірант 

кафедри історії філософії ЛНУ імені Івана Франка. 

27. Доротич М. Королева Західної України опановує юридичну справу і 

малювання / Марія Доротич // Високий замок. – 2018. – № 42 (5739). – С. 1, 5. 

– Фото. Мова про студентку ЛНУ імені Івана Франка Олену Фірут.  

28. Дружбляк Н. “Моє CV* зайняло… 51 сторінку!” [Інтерв’ю] / Наталія 

Дружбляк // Високий замок. – 2018. – № 40 (5737). – С. 12. – Фото. Мова про 

студентку факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка 

Софію Яковлєва – одну з “покоління Erasmus”.  

29. Жихарцева О. О. Організаційно-економічний механізм управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем : дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та 

управління національним господарством” / Жихарцева Олена Олександрівна; 

Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті 

Центральної спілки споживчих товариств України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Квітень. – С. 48. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Кундицький О. О., 

доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ЛНУ імені 

Івана Франка.  

30. Жовнич О. В. Методика навчання професійно орієнтованого англомовного 

писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та 

методика навчання – германські мови” / Жовнич Олеся Володимирівна; 

Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Травень. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Морська Л. І., доктор 
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пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих 

факультетів ЛНУ імені Івана Франка. 

31. Завідняк Б. “Інтимне дихання епохи” Ігоря Павлюка / Богдан Завідняк // 

Українська літературна газета. – 2018. – № 6. – С. 5. Павлюк І. закінчив із 

відзнакою факультет журналістики Львівського державного університету 

імені Івана Франка, професор ЛНУ імені Івана Франка. 

32. Загороднюк О. А. Мовчання як вираження онтологічного стану особистості 

(українська поезія другої половини XX століття) : дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 “Теорія літератури” / Загороднюк 

Оксана Андріївна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Квітень. – С. 51. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Лучук Т. В., 

кандидат філол. наук, доцент ЛНУ імені Івана Франка.  

33. Задорожна О. І. Формування у майбутніх лікарів іншомовних комунікативних 

стратегій у рецептивних видах мовленнєвої діяльності : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – 

германські мови” / Задорожна Ольга Іванівна; Спецрада К 26.001.49 у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 82. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник – Сулим В. Т., кандидат філол. наук, 

доцент, декан факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка. 

34. Іщейкін К. Є. Політико-правові засади бюджету участі в системі 

демократичних практик: світовий досвід і Україна : дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та 

процеси” / Іщейкін Костянтин Євгенович; Спецрада Д 26.236.01 в Інституті 

держави і права імені В. М. Корецького НАН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 23. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент кафедри теорії та історії 

політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. 

35. Китай – Мо Янь – Україна – всесвіт… // Українська літературна газета. – 

2018. – № 7. – С. 5. 19 березня в Будинку письменників України відбулася 

презентація-читання роману “Жаба” сучасного китайського письменника 

Мо Яня, Нобелівського лауреата з літератури, яку переклав на українську 

Ігор Павлюк (професор ЛНУ імені Івана Франка).  

36. Книгиницька О. В. Громадсько-політична, військова та науково-педагогічна 

діяльність Олени Степанів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. 

наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Книгиницька Оксана Василівна; 

Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Травень. – С. 103. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Качмар В. М., 

кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України 

імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка. 

37. Кодлюк І. В. Формування англомовної компетентності в діалогічному 

мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах : дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – 

германські мови” / Кодлюк Ігор Васильович; Спецрада К 58.053.05 у 

Тернопільському національному педагогічному університеті імені 

Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2018. – Квітень. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Морська Л. І., доктор 

пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих 

факультетів ЛНУ імені Івана Франка.  

38. Кондаурова Х. В. Латинськомовний законодавчий документ: від папської 

булли до гетьманського універсалу : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови” / Кондаурова Христина 

Вадимівна; Спецрада Д 26.001.19 у Національному медичному університеті 
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імені О. О. Богомольця МОЗ України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2018. – Травень. – С. 63. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Чернюх Б. В., доктор філол. 

наук, доцент, завідувач кафедри класичної філології ЛНУ імені Івана Франка. 

39. Кондратик Л. Студентка з поліського села гризе науку в Туреччині / Леся 

Кондратик // Голос України. – 2018. – № 64. – С. 9. Закінчивши магістратуру 

в Львівському університеті, Ірина Ткачук переїхала в містечко Трабзон і 

тепер освоює турецьку мову в тамтешньому виші.  

40. Кохан Р. А. Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей 

кінця XX – початку XXI ст. (на матеріалі творів Юстейна Ґордера, Джонатана 

Фоера, Анни Ґавальди) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.04 “Література зарубіжних країн” / Кохан Роксоляна Андріївна; 

Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 50. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник – Кушнір І. Б., кандидат філол. наук, 

доцент кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка. Кохан Р. А., 

аспірант кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка. 

41. Кошова Б. Р. Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.03 

“Економіка та управління національним господарством” / Кошова Богдана 

Романівна; Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська 

політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Травень. – С. 55. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Масюк Ю. О., кандидат екон. 

наук, асистент туризму ЛНУ імені Івана Франка.  

42. Крачан Т. М. Фазові рівноваги і кристалічна структура сполук у системах Y-

{Cu, Ag}-Al, {Y, La}-Ag-Ga та споріднених : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Крачан Тетяна 

Михайлівна; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті 
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імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2018. – Травень. – С. 28. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Стельмахович Б. М., 

кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії ЛНУ імені 

Івана Франка.  

43. Курепа Я. С. Стратиграфія і двостулкові молюски верхньокрейдових 

відкладів північно-східної частини Волино-Поділля : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата геол. наук : спец. 04.00.09 “Палеонтологія і стратиграфія” / 

Курепа Ярослав Сергійович; Спецрада Д 26.162.01 в Інституті геологічних 

наук НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – 

С. 31. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник – Лещух Р. Й., доктор геол.-мін. наук, 

професор, завідувач кафедри історичної геології та палеонтології ЛНУ імені 

Івана Франка.  

44. Кушнір Б. Федір Стригун: “Реформа у театрах сприяє корупції, а не 

творчості” / Богдан Кушнір // Голос України. – 2018. – № 90. – С. 12. 

45. Левицька С. Ю. Організаційно-правові засади інформаційно-комунікаційного 

забезпечення доступності правосуддя : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата юрид. наук : спец. 12.00.10 “Судоустрій; прокуратура та 

адвокатура” / Левицька Світлана Юріївна; Спецрада Д 35.140.02 у ПВНЗ 

“Львівський університет бізнесу та права” // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Травень. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Кравчик М. Б., 

кандидат юрид. наук, викладач кафедри цивільного права ЛНУ імені Івана 

Франка. 

46. Лещенко Г. В. Категорія напруженості в англомовному гостросюжетному 

оповіданні: лінгвокогнітивний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня доктора 

філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Лещенко Ганна Веніамінівна; 

Спецрада Д 64.051.27 у Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 
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Квітень. – С. 10. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук. Опонент – Яхонтова Т. В., доктор філол. наук, доцент, 

професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені 

Івана Франка. 

47. Липовецький С. Три роки польської окупації / Святослав Липовецький // 

Дзеркало тижня. – 2018. – № 11. – С. 15. Згадка про стан вищої освіти, 

зокрема Львівського університету на початку 1920-х років та заснування 

Таємного університету у Львові.  

48. Ліщенко Ю. Незбагненні шляхи “Незачесаних думок” / Юлія Ліщенко // 

Високий замок. – 2018. – № 35 (5732). – С. 16. – Фото. Наприкінці квітня у 

Львові презентують видання афоризмів Станіслава Єжи Леца українською 

мовою – польського поета, філософа і афориста, а також колишнього 

студента Університету Яна Казимира у Львові (1927 р.). 

49. Локатир Н. М. Громадсько-політична та наукова діяльність Миколи 

Шлемкевича (1894–1966 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. 

наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Локатир Наталія Миколаївна; 

Спецрада Д 20.051.05 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Квітень. – С. 39. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Голубко В. Є., доктор 

істор. наук, професор, завідувач кафедри історичного краєзнавства ЛНУ 

імені Івана Франка.  

50. Лоштин Н. Т. Бібліотеки монастирів Львівської латинської митрополії XIV–

XVIII ст.: книгознавчі аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. 

наук : спец. 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство” / Лоштин Назарій Тарасович; Спецрада Д 26.165.01 у 

Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 38. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Науковий керівник – Кметь В. Ф., кандидат істор. наук, доцент, директор 
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НБ ЛНУ імені Івана Франка. Лоштин Н. Т., завідувач відділу культурно-

просвітницької роботи Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. 

51. Лукіянчук П. Сказала, що піде покурити на балкон. Знайшли під балконом 

уже неживою… / Петро Лукіянчук // Високий замок. – 2018. – № 35 (5732). – 

С. 17. – Фото. Стаття про студентку історичного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка Анастасію Заїченко, що випала з 11-го поверху гуртожитку. 

52. Людкевич У. І. Вільний об’єм і структурні особливості термічного 

розширення металевих розплавів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 “Фізика металів” / Людкевич Уляна Іванівна; 

Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Травень. – С. 27. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мудрий С. І., доктор 

фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики металів ЛНУ імені Івана 

Франка. Людкевич У. І., молодший науковий співробітник кафедри фізики 

металів ЛНУ імені Івана Франка. 

53. Майовець Я. М. Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.01 

“Економічна теорія та історія економічної думки” / Майовець Ярина 

Михайлівна; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2018. – Травень. – С. 52. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Островерх П. І., 

кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії ЛНУ 

імені Івана Франка. Майовець Я. М., асистент кафедри економічної теорії 

ЛНУ імені Івана Франка. 

54. Маланчук О. М. Диференціально-символьний метод розв’язування 

двоточкових задач для диференціальних рівнянь із частинними похідними : 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 

“Диференціальні рівняння” / Маланчук Оксана Михайлівна; Спецрада 
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Д 35.051.07 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – 

С. 21. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент – Кирилич В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 

завідувач кафедри математичної економіки та економетрії ЛНУ імені Івана 

Франка. 

55. Марущак Я. С. Корпоративні права та обов’язки за законодавством України 

та Європейського Союзу : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. 

наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право” / Марущак Ярослав Сергійович; Спецрада 

Д 41.086.03 у Національному університеті “Одеська юридична академія” 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – 

С. 66. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент – Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, 

завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка. 

56. Медвідь І. І. Оптичні властивості та рекомбінаційні процеси в тонких плівках 

на основі складного оксиду (Y0.06Ga0.94)2O3 : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 “Оптика, лазерна фізика” / Медвідь 

Іванна Іванівна; Спецрада Д 35.071.01 в Інституті фізичної оптики імені 

О. Г. Влоха МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Травень. – С. 27. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Бордун О. М., доктор 

фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізичної та біомедичної 

електроніки ЛНУ імені Івана Франка. Медвідь І. І., інженер кафедри фізичної 

та біомедичної електроніки ЛНУ імені Івана Франка. 

57. Мелех Я. Р. Облік і аналіз нематеріальних спортивних активів футбольних 

клубів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності” / 

Мелех Ярослав Романович; Спецрада К 35.840.03 у Львівському торговельно-
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економічному університеті Укоопспілки // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Квітень. – С. 44. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Дутчак І. Б., 

кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені 

Івана Франка.  

58. Музика М. П. Ірраціональність як напрям посткласичної філософії права : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.12 

“Філософія права” / Музика Марія Петрівна; Спецрада К 35.725.02 у 

Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 76. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонент – Грищук О. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри 

теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка. 

59. Музичко Л. Т. Психокорекційна допомога молоді із посттравматичними 

порушеннями інтелектуальної та емоційно-вольової сфери : дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.08 “Спеціальна психологія” / 

Музичко Леся Тарасівна; Спецрада Д 26.053.23 у Національному 

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 87. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонент – Островська К. О., доктор психол. наук, професор, завідувач 

кафедри колекційної педагогіки та інклюзії ЛНУ імені Івана Франка.  

60. Онищук І. І. Правовий моніторинг: теоретичні та прикладні засади : дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень” / Онищук Ігор 

Ігорович; Спецрада Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – 

С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора наук. Опонент – Косович В. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка. 
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61. Отрош М. І. Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку : 

дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.11 

“Міжнародне право” / Отрош Михайло Іванович; Спецрада Д 26.236.03 в 

Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 16. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – 

Микієвич М. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 

європейського права, заступник декана факультету міжнародних відносин 

ЛНУ імені Івана Франка. 

62. Паєнок А. О. Договір роздрібної купівлі-продажу товарів за законодавством 

України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

“Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право” / Паєнок Ана Олександрівна; Спецрада Д 26.500.01 у Науково-

дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака НАПрН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Квітень. – С. 63. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Паєнок А. О., юрисконсульт І категорії відділу 

ліцензування та акредитації ЛНУ імені Івана Франка. 

63. Паночко Г. І. Домішкові стани багатобозонної системи на прикладі ізотопів 

гелію : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 

“Теоретична фізика” / Паночко Галина Іванівна; Спецрада Д 35.051.09 у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 27. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Науковий керівник – Вакарчук І. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, 

професор кафедри теоретичної фізики ЛНУ імені Івана Франка. 

Паночко Г. І., викладач Природничого коледжу ЛНУ імені Івана Франка. 

64. Пелипець М. І. Журналістська та редакційно-видавнича діяльність Степана 

Смаль-Стоцького : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Пелипець 
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Мар’яна Іванівна; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Травень. – С. 103. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук.  

65. Поворознюк Р. В. Теоретичні засади англо-українського письмового та 

усного перекладу медичних текстів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора 

філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Поворознюк Роксолана 

Владиславівна; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Квітень. – С. 11. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Паславська А. Й., 

доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації 

та перекладу ЛНУ імені Івана Франка. 

66. Попазогло В. С. Деструктивні неформальні політичні інститути: форми 

прояву та механізми протидії : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Попазогло Влада 

Сергіївна; Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ “Південно-український національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського” МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 88. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – 

Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії 

політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.  

67. Походило Н. Т. Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі 

нітрогеновмісних гетероциклів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора хім. 

наук : спец. 02.00.03 “Органічна хімія” / Походило Назарій Тарасович; 

Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 3. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

наук. Науковий консультант – Обушак М. Д., доктор хім. наук, професор, 
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завідувач кафедри органічної хімії ЛНУ імені Івана Франка. Походило Н. Т., 

докторант кафедри органічної хімії ЛНУ імені Івана Франка. 

68. Святенко Г. Є. Особливості геологічної будови та перспективи 

нафтогазоносності мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецької 

западини : дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 

“Геологія нафти і газу” / Святенко Геннадій Євгенович; Спецрада Д 26.162.02 

в Інституті геологічних наук НАН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Квітень. – С. 26. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Крупський Ю. З., 

доктор геол. наук, професор, професор кафедри екологічної та інженерної 

геології і гідрогеології ЛНУ імені Івана Франка. 

69. Сенюта В. О. Філософські засади права інтелектуальної власності : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.12 “Філософія 

права” / Сенюта Вероніка Олександрівна; Спецрада К 35.725.02 у 

Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 76. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Науковий керівник – Грищук О. В., доктор юрид. наук, професор, професор 

кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка. 

70. Синиця А. С. Прагматико-когнітивна інтерпретація сучасної аналітичної 

філософії : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософ. наук : спец. 

09.00.05 “Історія філософії” / Синиця Андрій Степанович; Спецрада 

Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – 

С. 10. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора наук. Синиця А. С., докторант кафедри теорії та історії культури 

ЛНУ імені Івана Франка. Науковий консультант – Мельник В. П., доктор 

філософ. наук, професор, ректор ЛНУ імені Івана Франка. 

71. Сирцов О. Відзначили річницю Пластової присяги / Олександр Сирцов // 

Голос України. – 2018. – № 71. – С. 6. Понад 1000 пластунів з усієї Львівщини 
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зібрались на майдані перед Львівським національним університетом з нагоди 

106-ї річниці першої Пластової присяги.  

72. Сотер М. В. Формування готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до 

міжкультурної комунікації : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. 

наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Сотер Марія 

Вікторівна; Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному 

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 76. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонент – Микитенко Н. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 

іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка. 

73. Суховерська І. І. Сучасна російська історіографія Другої світової війни : дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.06 “Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” / Суховерська Ірина 

Іванівна; Спецрада К 36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Квітень. – С. 38-39. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – 

Зашкільняк Л. О., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії 

Центральної та Східної Європи ЛНУ імені Івана Франка.  

74. Тичка Г.-М. І. Східна Галичина у політиці Франції (1918−1923) : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня 

історія” / Тичка Ганна-Меланія Ігорівна; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 51. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник – Качараба С. П., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри 

нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ імені Івана Франка. 

Тичка Г.-М. І., старший лаборант кафедри нової та новітньої історії 

зарубіжних країн ЛНУ імені Івана Франка. 
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75. Трофименко М. Ю. Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури 

України : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.08 

“Гроші, фінанси і кредит” / Трофименко Марія Юріївна; Спецрада 

Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – 

С. 58. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник – Ванькович Д. В., доктор екон. наук, 

доцент, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені 

Івана Франка. Трофименко М. Ю., асистент кафедри фінансів, грошового 

обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка. 

76. Утко-Масляник Ю. М. Правові аспекти співробітництва держав-членів 

Європейського Союзу в космічній сфері : дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Утко-Масляник Юлія 

Мирославівна; Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 57. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник 

– Микієвич М. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 

європейського права ЛНУ імені Івана Франка. Утко-Масляник Ю. М., 

лаборант кафедри європейського права ЛНУ імені Івана Франка. 

77. Харкевич Н. В. Переселенські процеси в Україні у 1944 – 1953 рр.: на 

матеріалах Волинської і Рівненської областей : дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Харкевич Наталія 

Валеріївна; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2018. – Квітень. – С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Сухий О. М., доктор 

істор. наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені 

Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка. 
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78. Хевпа З. З. Стратиграфія і молюски крейдових відкладів Українських 

Карпат : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата геол. наук : спец. 04.00.09 

“Палеонтологія і стратиграфія” / Хевпа Зенон Зенонович; Спецрада 

Д 26.162.01 у ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство 

“Полімінерал” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – 

С. 31. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник – Лещух Р. Й., доктор геол.-мін. наук, 

професор, завідувач кафедри історичної геології та палеонтології ЛНУ імені 

Івана Франка.  

79. Худицький В. Любов Хомчак : “Хочу, щоб покупець мав радість від 

прочитаної книжки” / Василь Худицький // Дзеркало тижня. – 2018. – № 13. – 

С. 16. Вміщено коментар Андрія Содомори стосовно відвіданого ним 

літературного фестивалю у м. Миколаїв (Львівської області).  

80. Чорна С. Українська державність: витоки та етапи становлення / Світлана 

Чорна // Голос України. – 2018. – № 87. – С. 4-6. Ольга Щодра взяла участь у 

круглому столі присвяченому питанням генезі української державності. 

81. Шаповал П. Й. Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали та структури на 

основі сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку : дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Шаповал 

Павло Йосифович; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Травень. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – 

Гладишевський Р. Є., доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН 

України, проректор з наукової роботи ЛНУ імені Івана Франка. 

82. Шепітько І. І. Судовий розгляд (судове слідство) : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / 

Шепітько Ірина Іванівна; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 
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України”. – 2018. – Травень. – С. 65. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук.  

83. Шматко І. В. Формування української бджільницької термінології : дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / 

Шматко Інна Володимирівна; Спецрада К 11.051.14 у Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 50. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – 

Кочан І. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри українського 

прикладного мовознавства ЛНУ імені Івана Франка.  

84. Шот М. Львівщина вшанувала пам'ять Василя Пачовського / Микола Шот // 

Урядовий кур’єр. – 2018. – № 72. – С. 12. Викладав у Львівському 

університеті.  

85. Шпуганич І. І. Благодійні організації як суб’єкти цивільного права : дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Шпуганич 

Ірина Ігорівна; Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному 

економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Квітень. – С. 57. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – 

Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 

інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ 

імені Івана Франка.  

86. Яремко І. У Високих Татрах наші почали з високої ноти / Іван Яремко // 

Високий замок. – 2018. – № 40 (5737). – С. 12. – Фото. Дана стаття про 

студентку ЛНУ імені Івана Франка Марічку Музичук – екс-чемпіонка світу. 

 

Журнали 
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87. Kobiv Y. Luzula spicata (Juncaceae) in the Ukrainian Carpathians: on the brink of 

extinction / Yuriy Kobiv // Український ботанічний журнал = Ukrainian 

botanical journal. – 2018. – № 1 (75). – S. 70–76. Закінчив Львівський 

університет (1934 р.). 

88. Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги / 

Олексій Вертій // Слово і час. – 2018. – № 3. – С. 99–106. – Рец. на кн. : 

Салига Т. Вогонь, що не згаса… / Т. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – 640 с.: іл.  

89. Вінгейт Р. Видобувач любові / Рассел Вінгейт ; пер. з англ. Анастасія 

Середюк // Дзвін. – 2018. – № 3. – С. 232–237. – На обширах світового 

письменства. Анастасія Середюк навчалася на факультеті іноземних мов 

ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю “Іспанська мова та література”.  

90. Вітаємо Наталію Йосипівну Черниш! / Колектив кафедри соціології ЛНУ 

імені Івана Франка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. –№ 1. – 

С. 5−6. Основним місцем роботи заслуженого професора Черниш Н. Й. був і 

є ЛНУ імені Івана Франка. 

91. Гоїк М. Проростання трави / Мар'яна Гоїк // Дзвін. – 2018. – № 3. – С. 159–

164. – Літературний дебют. Мар'яна вивчає журналістику, німецьку мову та 

літературу в ЛНУ імені Івана Франка.  

92. Данчишин Н. На денцях троянд / Назар Данчишин // Дзвін. – 2018. – № 3. – 

С. 12–16. – Поезія. Автор закінчив філологічний факультет ЛНУ імені Івана 

Франка.  

93. Дячишин Б. Від Менандра до Плінія Молодшого / Богдан Дячишин // Всесвіт. 

– 2018. – № 3–4. – С. 281–284. На посвяту 55 літньої творчості Андрія 

Содомори.  

94. Іван Григорович Матвіяс // Мовознавство. – 2018. − № 1. – С. 81−82. 

Матвіяс І. Г. помер у грудні 2017 р., відомий укр. мовознавець. Закінчив 

Львівський університет у 1950 р. 

95. Іван Матвіяс / Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України // Народна 

творчість та етнологія. – 2017. – № 6. – С. 111–112. Матвіяс І. у 1950 р. 

закінчив філологічний факультет Львівського університету. 
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96. Ігор Парасюк “Брехня виправдана, коли це відповідь на іншу брехню” / текст : 

Надія Сироватко, Володимир Мукан // Країна. – 2018. – № 19. – С. 20–22. – 

Щоденник. Ігор Парасюк закінчив механіко-математичний факультет 

Львівського університету. 

97. Інтерв’ю з Наталією Черниш, доктором соціологічних наук, професором 

кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана 

Франка напередодні 70-ліття від дня її народження [інтерв’ю] / текст : Тетяна 

Лапан // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. – № 1. – С. 8–17. 

Черниш Н. Й. – заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка. 

98. Кіт Г.С. Видатний учений, організатор науки, громадянин. До 90-річчя від дня 

народження академіка Я.С. Підстригача / Г.С. Кіт, Р.М. Кушнір // Вісник 

НАН України. – 2018. − № 5. – С. 108−116. Міститься згадка про таких 

науковців з Львівського ун-ту: Г. М. Савіна (з 1948 ректор ун-ту), 

проф. Лопатинського Я. Б., проф. Шереметьєва М. П., 

проф. Кованька О. С., проф. Глаубермана А. Ю., доц. Соколова І. Г., 

проф. Зарицького М. О., доц. Клімовську Л. К.; з 4 курсу Я. С. Підстригач 

працював обчислювачем в Астрономічній обсерваторії, мав безпосередній 

стосунок до організації МАН та створення у Львові фізико-математичного 

ліцею. 

99. Кочубей А. Людина, математик, педагог / Анатолій Кочубей, Володимир 

Михайлець // Вісник НАН України. – 2018. − № 3. – С. 92−95. До 80-річчя від 

дня народження члена-кореспондента НАН України, випускника механіко-

математичного факультету Львівського університету М. Л. Горбачука. 

100. Лазарук М. Забуті письмена. Повість-спогад / Мирослав Лазарук // Київ. – 

2018. − № 5-6. – С. 87−106. Присвячено 60-річчю від дня народження та 10-

річчю з дня смерті Ігоря Римарука – поета, редактора ж. “Сучасність”, 

видавництв “Молодь” та “Дніпро”; 1974 р. вступив на ф-т журналістики 

Львів. ун-ту, а 1973 – з ун-ту відраховано 17 студентів за “буржуазний 

націоналізм”. 
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101. Липовецький С. “Полковник не має в себе навіть поганенького револьвера, 

ані пса у дворі”. Лідер Організації Українських Націоналістів Євген 

Коновалець мав Литовський паспорт / Святослав Липовецький // Країна. – 

2018. – № 20. – С. 47–50. Є. Коновалець вивчав право у Львівському 

університеті та був активним діячем Українського студентського союзу. 

102. Мацкевич Т. Путівник подорожнього / Тетяна Мацкевич // Дзвін. – 2018. – 

№ 3. – С. 125–131. – За столом новеліста. Тетяна за фахом журналіст, 

закінчила ЛНУ імені Івана Франка.  

103. Моя мама викрала двох племінників / текст і фото : Петро Парипа // 

Країна. – 2018. – № 19. – С. 44–45. Розмову вели з художником, журналістом, 

фотографом – Ігорем Роп’яником (закінчив факультет журналістики 

Львівського університету імені Івана Франка).  

104. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Історія України. Всесвітня історія // Інформаційний збірник та 

коментарі Міністерства освіти і науки України – 2018. – № 5. – С. 30–71. 

Укладач програми та голова Робочої групи – Мудрий М. М. (доц. каф. 

новітньої історії України ім. М. Грушевського Львівського університету). 

105. Новак К. Серпанкове сонце / Катя Новак // Дзвін. – 2018. – № 3. – С. 79–

81. – Поезія. Ката Новак (Ботнар) навчається в університеті імені Івана 

Франка (Львів).  

106. Нотатки з ІІІ Конґресу САУ / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 

2018. – № 1. – С. 199−206. Дискусія навколо доповіді Н. Черниш на 

пленарному засіданні Конґресу та коментарі Н. Черниш до висловлених 

колеґами міркувань і пропозицій. 

107. Олеськів А. Історія долає рубікон / Андрій Олеськів // Дзвін. – 2018. – 

№ 3. – С. 84–88. – Поезія. Автор здобув вищу освіту у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка, де навчався на економічному 

факультеті.  

108. Пам’яті професора Б. С. Драча 26.02.1938 – 02.07.2009 / Журнал органічної 

та фармацевтичної хімії. – 2018. – Том 16. − № 1 (61). – С. 54–55. Драч Б. С. у 
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1954 р. вступив до Львівського державного університету, у якому після 

закінчення навчання працював до 1961 р. на кафедрі органічної хімії. 

109. Панахид Г. Музейна педагогіка: сьогодення і перспективи розвитку (за 

підсумками П’ятої науково-практичної конференції) / Галина Панахид // 

Рідна школа. – 2017. – № 11-12. – С. 72–75. Згадано Олексія Караманова – 

завідувача Лабораторії музейної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка. 

110. Плакса С. З математикою в серці / Сергій Плакса // Вісник НАН України. – 

2018. − № 3. – С. 109−112. До 90-річчя члена-кореспондента НАН України, 

випускника фізико-математичного факультету Львівського університету 

Ю. Ю. Трохимчука. 

111. Професорові Володимиру Марковичу Пічі − 80! / Колектив кафедри 

соціології та соціальної роботи Національного університету “Львівська 

політехніка” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. – № 1. – 

С. 22−24. Науково-педагогічна кар’єра Володимира Марковича починалась із 

Львівського державного університету імені Івана Франка. 

112. Радик І. Лексеми з безміром конотацій / Іван Радик // Дзвін. – 2018. – 

№ 3. – С. 177–179. – Літературний дебют. Автор навчається на третьому 

курсі історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.  

113. Сварник І. Жити в часі чи жити з часом? / Іван Сварник // Дзвін. – 2018. – 

№ 2 (880). – С. 241–242. Сварник І. − викладав історію України, 

архівознавство та інші предмети у Львівському університеті ЛНУ імені 

Івана Франка. У статті згадано зустріч з Андрієм Содоморою. 

114. Сокурянська Л. Львів та Харків – разом! (до 35-річчя дружби віце-

президентів САУ) / Людмила Сокурянська // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 2018. –№ 1. – С. 6−7. Привітання з ювілеєм Черниш Н. Й., 

заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка. 

115. Спориш К. Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів – 2018 за 

версією журналу “Гроші” / Катерина Спориш, Павло Харламов // Вища 

школа– 2018. –№ 4 (165). – С. 7−22. Львівський університет на третій 
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позиції рейтингу вишів, які готують гуманітаріїв; на четвертій, − які 

готують юристів; на п’ятій, − що готують економістів.  

116. Тимчишин Д. Борщ з пампушками / Діана Тимчишин // Дзвін. – 2018. – 

№ 3. – С. 200–203. – Літературний дебют. Діана у 2015 році вступила на 

філологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка.  

117. Ткачук О. Дорогою національного відродження. “Літописи” сербської і 

словенської “Матиць” ХІХ ст. у збірці наукової бібліотеки Національного 

музею у Львові ім. А. Шептицького / Ольга Ткачук // Дзвін. – 2018. – № 3. – 

С. 215–219. – Пошук. Кандидат філологічних наук, Ольга Ткачук навчалася на 

кафедрі слов’янської філології ЛНУ імені Івана Франка (спеціалізація – 

хорватська мова і література).  

118. Токмань Г. Іван Франко – педагог : актуальний, різкий, науково точний, 

гостро необхідний / Ганна Токмань // Дивослово. – 2018. – № 4. – С. 64. – Рец. 

на кн. : Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика 

навчання літератури). – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 408 с.  

119. ХХІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки / О.М. Бурлака, 

Г.Б. Глюдзик, Н.Д. Носик // Гоеграфія та економіка в рідній школі – 2018. – 

№ 5. – С. 14–22. Дипломом І ступеня нагороджено Половнікова О.Д. – учня 9 

класу Лвівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ 

ім. І. Франка; дипломом ІІ супеня нагороджено Борило О.П. – учня 9 класу 

Лвівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка; 

дипломом ІІІ супеня нагороджено Маковейчука А. Р. та Хабурського У. М – 

учнів 11 класу Лвівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ 

ім. І. Франка 

120. Шахрай Р.“Як тільки для “Шахтаря” небезпека, на матчі призначають 

трьох арбітрів – Абдулу, Дердо або Можаровського” / Роман Шахрай // 

Країна. – 2018. – № 21. – С. 11–13. 

121. Шпотенко Л. “У райвиконкомі сказали: “На вулиці Леніна померла стара 

полька. Йди і займай її квартиру”. Ярема Гоян 24 роки очолював видавництво 
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дитячої літератури “Веселка” / Лілія Шпотенко // Країна. – 2018. – № 20. – 

С. 32–35. Ярема Гоян закінчив ф-т журналістики Львівського університету. 

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка 

 

122. Gnatenko Kh. P. Length in a Noncommutative Phase Space / Kh. P. Gnatenko, 

V. M. Tkachuk // Укр. фіз. журн. – 2018. – Т. 63, № 2. – С. 102–109. 

123. Бацевич Ф. С. Недиспозиційність і модальність як категорії одивненого 

художнього тексту / Ф.С. Бацевич // Мовознавство. – 2018. − № 1. – С. 3−14. 

124. Васильєва Л. П. Термінологічні дослідження в Південнослов’янських 

країнах: напрями, перспективи / Л.П. Васильєва // Мовознавство. – 2018. − 

№ 1. – С. 24−35. 

125. Вплив гістаміну та гіпохлориту натрію на вільнорадикальні процеси в 

селезінці щурів / Н. П. Гарасим, О. І. Бішко-Москалюк, С. М. Мандзинець, 

В. П. Отчич, О. О. Берещак, О. М. Чижевська, Д. І. Санагурський // Фізіол. 

журн. – 2018. – Т. 64, № 2. – С. 80–89.  

126. Генц А. “Належно трактована” історія літератури: концепції Івана 

Франка / Адріана Генц // Дивослово. – 2018. − № 6. – С. 45−49. Адріана Генц 

– магістрантка філологічного факультету Львівського університету. 

127. Зорівчак Р. Вагомий внесок до кулішезнавства / Роксолана Зорівчак // 

Всесвіт. – 2018. – № 3–4. – С. 281–284. – Рец. на кн. : Danylenko A. From the 

Bible to Shakespeare : Pantelejmon Kuliš (1819−1897) and the Formation of 

Literary Ukrainian. – Boston, MA : Academic Studies Press, 2016. – XXIII, 448.  

128. Ільницький М. “Ми так близько долетіли до чудес...”. Штрихи до портрета 

Дмитра Загула / Микола Ільницький // Дивослово. – 2018. − № 5. – С. 41−55. 

129. Косович В. М. Техніко-технологічні засоби створення правових законів : 

загальнотеоретичні аспекти / В. М. Косович // Держава і право. Серія 

юридичні науки. – 2018. – Вип. 79. – С. 34–46.  

130. Кочан І. М. Українське термінознавство вчора, сьогодні, завтра / 

І. М. Кочан // Мовознавство. – 2017. − № 6. – С. 44−53. Ірина Миколаївна 
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Кочан − завідувач кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ 

імені Івана Франка. 

131. Кравець Я. Олесь Гончар промовляє французькою мовою / Ярема 

Кравець // Слово і час. – 2018. – № 4. – С. 39–47.  

132. Мигаль В. М. Змочування в умовах резонансного електромагнітного 

опромінення / В. М. Мигаль, О. В. Держко // Укр. фіз. журн. – 2018. – Т. 63, 

№ 2. – С. 150–155. 

133. Пиц Т. Б. Німецька назва конвісара у дзеркалі польських, українських та 

білоруських пам’яток / Т. Б Пиц // Мовознавство. – 2018. − № 1. – С. 49−58. 

134. Романчук О. Президентом варто обрати найдостойнішого українця зі 

США, Канади чи Європи / Олег Романчук // Країна. − № 15 (418). – С. 16−18. 

Романчук Олег − доцент кафедри української преси факультету 

журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

135. Романчук О. Росіяни заперечують реальний світ в ім’я абстрактної мети – 

то комунізму, то “руського мира” / Олег Романчук // Країна. – 2018. – № 18. – 

С. 24–27.  

136. Романчук О. Навіщо нам перемога у війні з Росією, якщо не буде 

української культури? / Олег Романчук // Країна. – 2018. – № 22 (425). – 

С. 14–16.  

137. Савчинський Р. Проект аналітичної соціології, або У пошуках відповіді на 

питання “чому?” / Руслан Савчинський // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 2018. – № 1. – С. 46−64. Савчинський Руслан – кандидат 

соціологічних наук, доцент кафедри соціології Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

138. Салейс Маріс. “Ми не вибираємо події...” / Маріс Салейс ; з латвійської 

переклав Юрко Садловський // Всесвіт. – 2018. – № 3–4. – С. 28–35. 

139. Салига Т. …На межі двох епох. Є. Маланюк, М. Рильський і П. Тичина та 

інші / Тарас Салига // Літературна Україна. – 2018. – № 9. – С. 4–5, 15. – 

Закінчення. Початок у попередньому номері.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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140. Салига Т. …З-під “зір чужих” у “дні колишні” / Тарас Салига // Українська 

літературна газета. – 2018. – № 11 (225). – С. 16–17. – Продовження у 

наступному номері.  

141. Салига Т. …Слова свій хрест несуть / Тарас Салига // Літературна 

Україна. – 2018. – № 11. – С. 8–9.  

142. Сеник Л. Преображення людське / Любомир Сеник // Дзвін. – 2018. – № 2 

(880). – С. 163–186. – Рец. на кн.: Кузик В. Днів суєтних нагота / Володимир 

Кузик. – Харків : Майдан, 2016. – 96 с. Сеник Л. − професор кафедри 

української літератури імені академіка Михайла Возняка філологічного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

143. Содомора А. Палітра витончених струн / Андрій Содомора // Українська 

літературна газета. – 2018. – № 8. – С. 7.  

144. Сторож О. Г. Резольвенти власних розширень лінійних відношень та 

скінченновимірних звужень щільно визначених операторів / О. Г. Сторож // 

Доп. НАН України. – 2018. – № 4. – С. 3–8. 

145. Теплий І. Українська вергарніана : підсумки і здобутки / Іван Теплий // 

Слово і час. – 2018. – № 3. – С. 116–117. – Рец. на кн. : Кравець Я. 

Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади) / Я. Кравець. – 

Львів : “Тріада плюс”, 2016. – 344 с.  

146. Чернобай Ю.М. Amicalia desideria. До 70-річчя доктора біологічних наук, 

професора Лідії Олексіївни Тасєнкевич / Ю. М. Чернобай, Н. О. Калінович, 

О. Г. Марискевич, Т. С. Хміль, Н. М. Шиян // Український ботанічний 

журнал = Ukrainian botanical journal. – 2018. – № 2 (75). – S. 200–202. 

147. Шкраб’юк П. Преображення людське / Петро Шкраб’юк // Дзвін. – 2018. – 

№ 2 (880). – С. 163–186. Петро Шкраб’юк – доцент кафедри зарубiжної 

преси та iнформацiї факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

148. Шмігер Т. Перекладацька спадщина Пантелеймона Куліша як внесок у 

вироблення сучасної української літературної мови / Тарас Шмігер // Слово і 

час. – 2018. – № 3. – С. 118–120. – Рец. на кн. : Danylenko A. From the Bible to 

Shakespeare : Pantelejmon Kuliš (1819-97) and the Formation of Literary 

http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-zarubizhnoji-presy-ta-informatsiji
http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-zarubizhnoji-presy-ta-informatsiji
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Ukrainian. – Boston : Academic Studies Press, 2016. – xxiii, 447. – (Ukrainian 

Studies).  

 

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка  

в Інтернет-джерелах 

 

149. “NextBike” розпочав третій сезон у Львові [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://dailylviv.com/news/ekonomika/nextbike-rozpochav-tretii-sezon-

u-lvovi-57135. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 квітня 2018 р. Станції 

муніципального велопрокату NextBike встановлені біля Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

150. “З Тернополя з любов’ю”, або 7 найвидатніших вихідців з Тернопільщини 

у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ternopil.te.ua/z-

ternopolya-z-lyubovyu-abo-7-najvydatnishyh-vyhidtsiv-z-ternopilschyny-u-

lvovi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 квітня 2018 р. Згадано Івана 

Франка. 

151. “ЗА ЧАЙ.COM”: нардеп та чільник комітету в закордонних справах – 

Ганна Гопко в ефірі “5 каналу” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.5.ua/polityka/za-chaycom-nardep-ta-chilnyk-komitetu-v-

zakordonnykh-spravakh-hanna-hopko-v-efiri-5-kanalu-168843.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 25 квітня 2018 р. Ганна Гопко – випускниця 

факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка (2004 р.), кандидат наук 

із соціальних комунікацій, природозахисниця. 

152. “ЗНО в магістратуру”: ТОП-6 вишів, в яких зареєструвалися вступники 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zno-v-magistraturu-top-6-vishiv-v-yakih-

zareyestruvalisya-vstupniki. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 червня 

2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

153. “Таємні чоловіки і спроба самогубства”: Чим зараз займається скандальна 

Ірина Фаріон і що відомо про її минуле [Електронний ресурс]. – Режим 
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доступу : https://korupciya.com/tayemni-choloviki-i-sproba-samogubstva-chim-

zaraz-zaymayetsya-skandalna-irina-farion-i-shho-vidomo-pro-yiyi-minule/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 червня 2018 р. У статті згадано ЛНУ 

імені Івана Франка. 

154. 10 найкращих українських закладів вищої освіти 2018 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.the-village.com.ua/village/city/city-

news/272669-10-naykraschih-ukrayinskih-zakladiv-vischoyi-osviti-2018-roku. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 червня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана 

Франка. 

155. 15 цікавих фактів про парки Львова [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://amazing-ukraine.com/15-tsikavykh-faktiv-pro-parky-lvova/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 червня 2018 р. Згадано головний корпус 

ЛНУ імені Івана Франка та парк Івана Франка. 

156. 15-та “Французька весна” знову прийшла у Львів (ФОТО) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://uazmi.org/news/post/g7UoDYD82P9Kmrhp2wXOJk. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 3 квітня 2018 р. Василю Кметю вручено Орден Мистецтв та 

літератури. 

157. 168 для ЧНУ і 188 для Могилянки. Скільки балів потрібно, щоби вступити 

на бюджет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://acc.cv.ua/news/chernivtsi/168-dlya-chnu-i-188-dlya-mogilyanki-skilki-

baliv-potribno-schobi-vstupiti-na-byudzhet-33480. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 27 червня 2018 р. У статті згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

158. 5 найкрасивіших вищих навчальних закладів Львова [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://inlviv.in.ua/lviv/5-najkrasyvishyh-vyshhyh-

navchalnyh-zakladiv-lvova. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 квітня 

2018 р. У списку найкрасивіших Львівський національний університет імені 

Івана Франка. 

159. 60 років Польського театру Львові [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.divannaya-sotnya.com/teatr-na-lyubovi/. – Назва з 
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екрана. – Дата перегляду: 27 квітня 2018 р. Згадано Збіґнєва Хшановського, 

що закінчив славістику у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка та режисерський факультет Вищої театральної школи при Театрі 

імені Євгена Вахтангова у Москві. 

160. 7 травня стартує “Університетська креативна школа” [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/7-travnya-

startuje-universytetska-kreatyvna-shkola/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

5 травня 2018 р. Громадська організація “Лабораторія ідей” за підтримки 

департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної 

державної адміністрації та ЛНУ ім. І. Франка реалізовує проект 

“Університетська креативна школа/University creative school”. 

161. Cуд визнав незаконними дії фітнес-клубу Sport Life у Львові [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://4studio.com.ua/novyny/cud-vyznav-

nezakonnymy-diyi-fitnes-klubu-sport-life-u-lvovi/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 12 червня 2018 р. Згадано Літинського С., асистента кафедри 

програмування ЛНУ імені Івана Франка. 

162. IT Expert. Модернізація навчальних програм [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.ztkolegium.org.ua/vseukrainskyj-uchnivskyj-

fizychnyj-konkurs-levenya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 червня 

2018 р. Згадано бакалаврські програми Системний аналіз/Data Science та 

Комп’ютерні науки/Computer Science – частково оновлені навчальні програми 

на факультеті прикладної математики ЛНУ імені Івана Франка. 

163. Амбітно. Зручно. Екологічно [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://uanews.lviv.ua/other/2018/04/20/155834.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 25 квітня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

164. Атестація держслужбовців – це позитивний крок, який утверджує 

державний статус української мови, – Святослав Пилипчук [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://uatv.ua/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv-tse-

pozytyvnyj-krok-yakyj-utverdzhuye-derzhavnyj-status-ukrayinskoyi-movy-

svyatoslav-pylypchuk/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 квітня 2018 р. 
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Святослав Пилипчук − декан філологічного факультету ЛНУ імені Івана 

Франка та голова атестаційної комісії. 

165. Балюк Н. “Українцям бракує інтелектуального даху” / Наталія Балюк // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wz.lviv.ua/interview/368517-

ukraintsiam-brakuie-intelektualnoho-dakhu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

2 квітня 2018 р. Про студентське життя, вичавлювання зі себе “совка”, 

фарисейство українців та що таке “феномен Черниш” – у розмові з 

професором соціології ЛНУ імені Івана Франка Наталією Черниш. 

166. Билец К. За лаштунками “Холостяка”: хто така Галина насправді? / 

Кристина Билец // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ulvovi.info/ua/fullnews/239978. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

30 травня 2018 р. Нагадаємо, що в 2016 році дівчина закінчила ЛНУ імені 

Івана Франка та отримала ступінь бакалавра зі спеціальності 

“Журналістика”. 

167. Билец К. Львівський університет став найбільш “цитованим” / Кристина 

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

https://ulvovi.info/ua/fullnews/238663. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

18 квітня 2018 р. 

168. Болкун А. У Франковому університеті презентуватимуть книжку 

болгарської професорки / Андрій Болкун // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://strichka.com/article/78677943. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 травня 2018 р. 

169. Ботанічний сад відкриває свої двері для всіх охочих [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/botanichniy-sad-

vidkrivaye-svoyi-dveri-dlya-vsih-ohochih-20180505769622. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 7 травня 2018 р.  

170. Ботанічний сад запрошує львів’ян на день відкритих дверей (ФОТО) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varta1.com.ua/botanichnyj-sad-

zaproshuye-lviv-yan-na-den-vidkrytyh-dverej-foto/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 18 квітня 2018 р. 

https://wz.lviv.ua/interview/368517-ukraintsiam-brakuie-intelektualnoho-dakhu
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171. Валерій Коровій привітав письменника-земляка Василя Кобця із виданням 

12-томника творів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/11512-valerii-korovii-pryvitav-

pysmennyka-zemliaka-vasylia-kobtsia-iz-vydanniam-12-tomnyka-tvoriv. – Назва 

з екрана. – Дата перегляду: 7 червня 2018 р. Після служби в армії майбутній 

письменник вступив на факультет журналістики Львівського університету 

імені Івана Франка, який закінчив у 1972 році. 

172. Василина Кириченко – бронзовий призер Кубка Європи з дзюдо 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

vropy_z_dzyudo_290415.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 червня 

2018 р. Студентка філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка , 

майстер спорту міжнародного класу, дворазова чемпіонка Європи з дзюдо 

Василина Кириченко виборола бронзову медаль. 

173. Визначено номінантів Міжнародної премії імені Івана Франка – 2018 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://gazeta.lviv.ua/2018/05/14/viznacheno-nominantiv-mizhnarodnoyi-premiyi-

imeni-ivana-franka-2018/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 травня 2018 р. 

Згадано наукову роботу “Суспільна географія” заслуженого професора ЛНУ 

імені Івана Франка, академіка Олега Шаблія. 

174. Виставка “В контражурі”. Музей сучасного мистецтва України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://md-

eksperiment.org/post/20180404-vistavka-v-kontrazhuri-muzej-suchasnogo-

mistectva-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 квітня 2018 р. Цього 

разу на суд глядачів буде представлено доробок багатогранних митців – 

Марти Базак та Миколи Яковини (закінчив спецправовий факультет 

Львівського державного університету ім. І. Франка і аспірантуру цього ж 

університету (юридичний факультет). 

175. Вівчарик О. Історія, яка єднає: українські та польські дослідники 

дискутували про Львів як столичне місто / Олег Вівчарик // [Електронний 
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ресурс]. – Режим доступу : http://www.polukr.net/uk/blog/2018/06/історія-яка-

єднає-українські-та-польс/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 червня 

2018 р. ХІV Українсько-польська наукова конференція “Львів: місто – 

суспільство – культура” відбулася у ЛНУ імені Івана Франка. 

176. Віденський бал влаштують у Львові [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://time-ua.com/novini/suspilstvo/30252-vdenskiy-bal-vlashtuyut-u-

lvov. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 травня 2018 р. Співорганізатором 

балу є студенти ЛНУ імені Івана Франка. 

177. Відкриття виставки “Франція та Україна: політика, культура” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aflviv.com.ua/Альянс-

Франсез-Львів/відкриття-виставки-франція-та-україна-політика-культура-

1522610431.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 квітня 2018 р. 

В рамках програми відкриття “Французької весни” у Львові запрошуємо 

відвідати документально-книжкову виставку “Франція і Україна”: 

політика, культура та співпраця (1918-1920)”, яку підготували бібліографи 

Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. 

178. Відмінники (Відео) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://1plus1.ua/tsn/video/vipusk-tsn1930-za-23-travna-2018-roku-povna-

versia. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 травня 2018 р. Сюжет про 

науковця з Кембріджу Анастасію Сибірну, дочку зав. кафедри біохімії 

Н. Сибірної та директора Інституту біології клітини А. Сибірного. 

179. Візит Президента у Львів. Петро Порошенко відкриє перинатальний центр 

та зустрінеться із громадськими активістами [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://syla.news/2018/04/19/vizyt-prezydenta-u-lviv-petro-poroshenko-

vidkryye-perynatalnyj-tsentr-ta-zustrinetsya-iz-gromadskymy-aktyvistamy/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 квітня 2018 р. Близько 14 години гарант 

конституції зустрінеться з громадськими діячами та активістами у 

головному корпусі університету Івана Франка.  

180. Власюк В. Чому Україні потрібні юридичні клініки / Владислав Власюк // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://time-ua.com/novini/suspilstvo/30252-vdenskiy-bal-vlashtuyut-u-lvov
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https://life.pravda.com.ua/columns/2018/04/12/230236/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 18 квітня 2018 р. Згадано Львівський національний університет ім. 

Франка. 

181. Волинські виші втратили позиції у рейтингу найкращих університетів 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.volynnews.com/news/all/volynski-vyshi-vtratyly-pozytsiyi-u-

reytynhu-naykrashchykh-universytetiv-k/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

7 червня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

182. Володимир Парасюк: невідомі факти з життя головного “ударника” Ради 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://politeka.net/ua/person/659481-

vladimir-parasjuk-neizvestnye-fakty-iz-zhizni-glavnogo-udarnika-rady/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2018 р. Парасюк В. закінчив економічний 

факультет ЛНУ імені Івана Франка заочно та отримав ступінь бакалавра 

за спеціальністю “Економіка підприємства”. 

183. Восьмеро львівських курсантів і студентів отримуватимуть стипендію 

Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/vosmero-lvivskykh-kursantiv-i-

studentiv-otrymuvatymut-stypendiyu-verkhovnoyi-rady-59441. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 7 червня 2018 р. Серед них студентка 

Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка Марія Скоропад. 

184. Восьмеро студентів львівських вишів отримуватимуть стипендію 

Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://gazeta.lviv.ua/2018/06/06/vosmero-studentiv-lvivskix-vishiv-

otrimuvatimut-stipendiyu-verxovnoyi-radi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

7 червня 2018 р. Серед них студентка Педагогічного коледжу ЛНУ імені 

Івана Франка Марія Скоропад. 

185. Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс “Левеня” [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.ztkolegium.org.ua/vseukrainskyj-

uchnivskyj-fizychnyj-konkurs-levenya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 
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20 квітня 2018 р. Конкурс “Левеня”, проводиться Львівським фізико-

математичним ліцеєм при ЛНУ імені Івана Франка. 

186. ВУЗ Днепра попал в ТОП-10 самых продуктивных в Украине 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dnepr.info/news/vuz-dnepra-

popal-v-top-10-samyh-produktivnyh-v-ukraine. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 20 квітня 2018 р. Згадано Львівський національний університет 

ім. Франка. 

187. Гоменюк В. Поміж двома світами – реальним і видуманим... / Володимир 

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

http://uzhgorod.net.ua/news/123846. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

16 квітня 2018 р. Богдан Кушнір навчався на факультеті журналістики 

Львівського університету імені Івана Франка. 

188. Горбань Д. Львів спить, Шептицький працює. Репортаж з першої 

цілодобової бібліотеки / Діана Горбань // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://tvoemisto.tv/exclusive/lviv_spyt_sheptytskyy_pratsyuie_reportazh_z_persh

oi_tsilodobovoi_biblioteky_93520.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

30 травня 2018 р. У статті є коментар Василя Кметя. 

189. Два університети Чернівців потрапили до ТОП-50 в Україні. Представили 

новий рейтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://acc.cv.ua/news/chernivtsi/dva-universiteti-chernivciv-potrapili-do-top-50-v-

ukrayini-predstavili-noviy-reyting-32768. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

7 червня 2018 р. У рейтингу присутній ЛНУ імені Івана Франка. 

190. Дві найдавніші писанки ХІ-ХІІІ століть показали у Львові [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/news/29140400.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 3 квітня 2018 р. Дві писанки періоду Київської Русі, приблизно 

періоду ХІ-ХІІІ століть. Їх зберігають у фондах археологічного музею 

Львівського університету імені Івана Франка. 
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191. Дві найдавніші писанки часів Київської Русі показали у Львові 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/religion_and_culture/70691/. – Назва 

з екрана. – Дата перегляду: 3 квітня 2018 р. У Львові 2 квітня презентували 

дві найдавніші писанки періоду Київської Русі приблизно ХІ-ХІІІ століття, що 

зберігаються у фондах археологічного музею Львівського університету імені 

Івана Франка. 

192. День космонавтики: де в Україні можна наблизитися до зірок 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.obozrevatel.com/ukr/city/journal/den-kosmonavtiki-de-v-ukraini-

nablizitisya-do-zirok.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 квітня 2018 р. 

Згадана Львівська астрономічна обсерваторія, яка працює при ЛНУ ім. Івана 

Франка. 

193. День Львова: куди піти і чим зайнятися в місті [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.obozrevatel.com/ukr/city/journal/svyatkuvannya-

dnya-lvova-programa-zahodiv.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 травня 

2018 р. На фасаді університету ім. Франка відбудеться 3D-мапінг.  

194. День міста у Львові: куди піти з дитиною [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.032.ua/news/2029412. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 5 травня 2018 р. На фасаді Львівського національного 

університету імені Івана Франка влаштують справжнє шоу кольору та 

світла. 

195. Дмитрів І. Перші магнолії, рододендрони, форзиції… / Ірина Дмитрів // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wz.lviv.ua/article/369411-

pershi-mahnolii-rododendrony-forzytsii. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

17 квітня 2018 р. Ажіотаж серед львів’ян навколо Ботанічного саду ЛНУ ім. 

І. Франка не вщухає. 

196. Днепровский ВУЗ попал в 10-ку самых продуктивных в Украине 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://glavnoe.dp.ua/articles/Dneprovskij-vuz-popa-v-10-ku-luchshih-v-

https://wz.lviv.ua/article/369411-pershi-mahnolii-rododendrony-forzytsii
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Ukraine. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 квітня 2018 р. ЛНУ імені Івана 

Франка на третьому місці. 

197. Дніпровський університет − у десятці лідерів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://vesti.dp.ua/dniprovskij-universitet-u-desyattsi-lideriv/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 червня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана 

Франка. 

198. До відома осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного 

виконавця [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://minjust.gov.ua/news/ministry/do-vidoma-osib-yaki-mayut-namir-

zdiysnyuvati-diyalnist-privatnogo-vikonavtsya-24925. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 5 квітня 2018 р. Львівський національний університет імені Івана 

Франка проводить навчальні курси з отримання знань у сфері примусового 

виконання судових рішень і рішень інших органів. 

199. До Львова їде Президент Порошенко: мета візиту [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://lv.oblast.online/news/do-lvova-yide-prezydent-

poroshenko-meta-vizytu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 квітня 2018 р. 

Ще одна зустріч запланована на сьогодні у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка із громадськими активістами. 

200. Дождева І. ЗНО 2018: кому може не вистачити місць у виші / Ірина 

Дождева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://znaj.ua/society/zno-

2018-komu-mozhe-ne-vystachyty-misc-u-vyshi. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 8 червня 2018 р. 1029 абітурієнтів зареєструвалися у ЛНУ імені 

Івана Франка. 

201. Економісти-кібернетики повернулися з конкурсу з новими перемогами 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=434

87&lang=ukr&news_code=ekonomisti-kibernetiki-povernulisya-z-novimi-

peremogami-z-olimpiadi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 травня 2018 р. 

26-27 квітня 2018 р. у ЛНУ імені Івана Франка відбулася підсумкова науково-
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практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації “Економічна кібернетика”. 

202. З вікна гуртожитку університету Франку випав 19-річний студент: юнака 

госпіталізували [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2081182. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

27 червня 2018 р. 

203. З усіх тернопільських вишів лише один потрапив в ТОП-50 найкращих в 

Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ternopoliany.te.ua/zhittya/26444-z-usikh-ternopilskykh-vyshiv-lyshe-odyn-

potrapyv-v-top50-naikrashchykh-v-ukraini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

19 квітня 2018 р. Згадано Львівський національний університет ім. Франка. 

204. З усіх тернопільських вишів лише один потрапив в ТОП-50 найкращих в 

Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rovesnyk.te.ua/post/view/z-usih-ternopilskih-vishiv-lishe-odin-

potrapiv-v-top-50-naykraschih-v-ukraini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

20 квітня 2018 р. Згадано Львівський національний університет ім. Франка. 

205. Завтра до Львова приїде Президент Німеччини [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/zavtra_do_lvoa_pryide_prezydent_nimechchyny_93455.

html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2018 р. Німецький 

Президент зустрінеться з очільниками міста та області, а також зі 

студентами ЛНУ імені Івана Франка. 

206. Завтра до Львова приїде Президент Німеччини [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://inlviv.in.ua/lviv/zavtra-do-lvova-pryyide-prezydent-

nimechchyny. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2018 р. Німецький 

Президент зустрінеться з очільниками міста та області, а також зі 

студентами ЛНУ імені Івана Франка. 

207. Завтра Львів відвідає президент Німеччини [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/05/29/zavtra-lviv-vidvidaye-prezident-

nimechchini/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2018 р. 
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Штайнмаєр зустрінеться зі студентами та викладачами ЛНУ імені Івана 

Франка і школярами з нагоди німецько-українського року мов. 

208. Закарпатські виші в українському ТОПі-200: Хто де? [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://karpatpost.com/content-17594.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 4 червня 2018 р. Згадано ЛНУ ім. Івана Франка. 

209. Знайомтесь, президент Святослав Вакарчук [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://inlviv.in.ua/ukraine/polityka/znajomtes-prezydent-

svyatoslav-vakarchuk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 квітня 2018 р. 

Згадано фізичний факультет Львівського університету. 

210. ЗНО в магістратуру: в яких вузах зареєструвалося найбільше абітурієнтів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/edu-and-

science/_zno-v-magistraturu-v-yakih-vuzah-zareyestruvalosya-najbilshe-

abituriyentiv/841227. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 червня 2018 р. 1029 

абітурієнтів зареєструвалися у ЛНУ імені Івана Франка. 

211. ІV етап ХХХVІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької і 

французької мови закрито! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://loippo.lviv.ua/news/-V-etap-HHHV---Vseukrainskoi-uchn-vskoi-ol-mp-adi-

z-n-metskoi---frantsuzkoi-movi-zakrito--publication/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 3 квітня 2018 р. Голова журі олімпіади з німецької мови Алла 

Паславська, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу ЛНУ 

імені Івана Франка, доктор філологічних наук, профессор. Після змагань юні 

філологи-інтелектуали відвідали Львівський національний університет імені 

Івана Франка. 

212. Івано-Франківський медуніверситет – в ТОП-20 українських вишів, які 

беруть на бюджет за найвищими балами [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://vilne.info/2018/06/25/ivano-frankivskiy-meduniversitet-v-top-20-

ukrayinskih-vishiv-yaki-berut-na-byudzhet-za-nayvishhimi-balami/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 26 червня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

213. Івасенко І. Львів’янка, яка колись здобула найвищі бали ЗНО з трьох 

предметів, опинилася у Кембриджі / Інна Івасенко // [Електронний ресурс]. – 



44 

 

Режим доступу : https://ulvovi.info/ua/fullnews/239919. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 30 травня 2018 р. Дана стаття про Анастасію Сибірну, мама якої 

завідує кафедрою біології у ЛНУ імені Івана Франка, а батько обіймає посаду 

директора інституту біології клітини. 

214. Кияни намагалися обікрасти один з корпусів університету Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dyvys.info/2018/06/09/kyyany-

namagalysya-obikrasty-odyn-z-korpusiv-universytetu-franka/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 12 червня 2018 р.  

215. Книгоманія − 2018 у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://gulaypole.in.ua/poglyad_gulaypole/109503-knigomanya-2018-u-

lvov.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 червня 2018 р. У статті 

згадано Наукову бібліотеку ЛНУ імені Івана Франка, як одного 

з організаторів Дитячого форуму та Ботанічний сад. 

216. Колотило М. Ювілейна конференція кафедри філософії / Мар’яна 

Колотило // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kpi.ua/2018-05-31-

fsp. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 червня 2018 р. У статті згадано 

кандидата філос. наук, декана філософського факультету ЛНУ імені Івана 

Франка Людмилу Віталіївну Рижак. 

217. Команда УжНУ поїхала змагатися за звання чемпіона світу з 

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

http://zakarpattya.net.ua/News/180671-Komanda-UzhNU-poikhala-zmahatysia-

za-zvannia-chempiona-svitu-z-prohramuvannia-v-Pekin-FOTO. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 17 квітня 2018 р. Як і торік, Україну разом із 

командою Ужгородського університету будуть представляти колективи 

Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка та Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

218. Команда УжНУ поїхала змагатися за звання чемпіона світу з 

програмування в Пекін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://uzhgorod.net.ua/news/124027. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

18 квітня 2018 р. Згадано співпрацю з ЛНУ імені Франка. 



45 

 

219. КПІ та КНУ. Які виші посіли почесне місце у рейтингу ТОП-200 вищих 

навчальних закладів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kpi-ta-knu-jaki-vishi-posili-pochesne-mistse-u-

rejtinhu-top-200-vishchikh-navchalnikh-zakladiv-ukrajini-2474356.html. – Назва 

з екрана. – Дата перегляду: 7 червня 2018 р. До топ-10 також увійшов ЛНУ 

імені Івана Франка. 

220. Кримськотатарська мисткиня проведе лекцію-презентацію у Львові 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/krymskotatarska-

mystkynya-provede-lektsiyu-prezentatsiyu-u-lvovi/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 25 травня 2018 р. Захід проведуть у головному читальному залі 

Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана 

Франка. 

221. Крок до зірок: планетарії, обсерваторії, музеї [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://1news.com.ua/tsikave/krok-do-zirok-planetariyi-

observatoriyi-muzeyi.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 квітня 

2018 р. Львівська астрономічна обсерваторія структурний підрозділ 

Львівського національного університету ім. Івана Франка. 

222. Куди вступати: рейтинг найкращих ВНЗ України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20180605-kudy-vstupaty-

rejtyng-najkrashhyh-vnz-ukrayiny/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 червня 

2018 р. До десятки найкращих вищих навчальних закладів потрапив також 

ЛНУ імені Івана Франка. 

223. Львів відзначає своє 762-ліття: програма заходів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.0342.ua/afisha/full/8123. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 27 квітня 2018 р. Провести час на природі усім містом можна 

буде на міському пікніку у парку біля університету імені Івана Франка. 

224. Львів’ян кличуть на перший День відкритих дверей у Ботанічному саду 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://inlviv.in.ua/lviv/lviv-yan-

klychut-na-pershyj-den-vidkrytyh-dverej-u-botanichnomu-sadu. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 16 квітня 2018 р. День відкритих дверей у 
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Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

225. Львів’янам презентують фільм про Олега Сенцова [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://ulvovi.info/ua/fullnews/240324. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 11 червня 2018 р. Згадано головний корпус ЛНУ імені Івана 

Франка. 

226. Львів’янка представлятиме Україну на конкурсі “Місіс Всесвіт” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/lviv/6720-

lvivyanka-predstavlyatyme-ukrayinu-na-konkursi-misis-vsesvit.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 16 травня 2018 р. Уляна Оксенюк закінчила 

юридичний та біологічний факультети Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

227. Львівська студентка Марта Біланюк стала переможницею Всеукраїнської 

олімпіади з географії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://forpost.lviv.ua/novyny/11528-lvivska-studentka-marta-bilaniuk-stala-

peremozhnytseiu-vseukrainskoi-olimpiady-z-heohrafii. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 19 квітня 2018 р. За результатами теоретичного та практичного 

турів олімпіади студентка 4 курсу географічного факультету Львівського 

університету Марта Біланюк виборола перемогу серед студентів класичних 

університетів, здобувши диплом І ступеня. 

228. Львівський національний університет імені Івана Франка – у трійці лідерів 

рейтингу українських ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://varta.com.ua/news/lviv/1198987. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

16 квітня 2018 р. 

229. Львівський університет – у трійці лідерів рейтингу українських ВНЗ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://inlviv.in.ua/lviv/lvivskyj-

universytet-u-trijtsi-lideriv-rejtyngu-ukrayinskyh-vnz. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 18 квітня 2018 р. 

230. Львівський університет – у трійці лідерів рейтингу українських ВНЗ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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http://gazeta.lviv.ua/2018/04/16/lvivskij-universitet-u-trijci-lideriv/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 18 квітня 2018 р. 

231. Львівський університет відкриє власну крамницю з брендованими 

товарами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.molbuk.ua/lviv/5305-lvivskyy-universytet-vidkryye-vlasnu-

kramnycyu-z-brendovanymy-tovaramy.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 травня 2018 р.  

232. Львівський університет запустив онлайн-крамницю з брендованими 

речами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.molbuk.ua/lviv/6853-lvivskyy-universytet-zapustyv-onlayn-

kramnycyu-z-brendovanymy-rechamy.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 травня 2018 р.  

233. Львівський університет збудує новий студентський гуртожиток на 

вул. Пасічній [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zaxid.net/lvivskiy_universitet_zbuduye_noviy_studentskiy_gurtozhitok_na

_vul_pasichniy_n1457526. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 

2018 р. 

234. Львівський університет увійшов до трійки найкращих українських ВНЗ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wz.lviv.ua/news/369452-

lvivskyi-universytet-uviishov-do-triiky-naikrashchykh-ukrainskykh-vnz. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 18 квітня 2018 р. 

235. Львівським студентам пропонують пройти “Марафон стипендій” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/lvivskim-

studentam-proponuyut-proyti-marafon-stipendiy-20180421763302. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 23 квітня 2018 р. Економічний факультет ЛНУ 

імені Івана Франка спільно з Львівською міською радою та за підтримки 

компанії Avalon Inc. пропонує студентам проект нового формату “Марафон 

стипендій”. 

236. Львівські виші увійшли до десятки найкращих університетів України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://wz.lviv.ua/news/369452-lvivskyi-universytet-uviishov-do-triiky-naikrashchykh-ukrainskykh-vnz
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http://tvoemisto.tv/news/lvivski_vyshi_uviyshly_do_desyatky_naykrashchyh_uni

versytetiv_ukrainy_93623.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 червня 

2018 р. На 10 місці рейтингу опинився Львівський національний університет 

імені Івана Франка, якість навчання якого дорівнює майже 15 балів. 

237. Львівщина та Азербайджан продовжують співпрацю у сфері освіти 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kulemet.com/lvivschyna-

ta-azerbajdzhan-prodovzhuyut-spivpratsyu-u-sferi-osvity/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 3 квітня 2018 р. Другий день роботи конференції проходив у 

стінах Львівського національного університету імені Івана Франка. 

238. Львівщина та Азербайджан продовжують співпрацю у сфері освіти 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/lvivschina-ta-azerbaydzhan-prodovzhuyut-

spivpracyu-u-sferi-osviti-20180402752409. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

3 квітня 2018 р. Другий день роботи конференції проходив у стінах ЛНУ імені 

Івана Франка. 

239. Львову 762 − 3D-мапінг львівського колориту на фасаді ЛНУ ім. І. Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://galinfo.com.ua/news/lvovu_762__3dmaping_lvivskogo_kolorytu_na_fasad

i_lnu_im_i_franka_287002.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 травня 

2018 р.  

240. Математика ЧНУ відзначили на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт 

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

https://www.cdu.edu.ua/news/4993-matematyka-chnu-vidznachyly-na-

vseukrainskomu-konkursi-naukovykh-robit.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 7 травня 2018 р. На механіко-математичному факультеті ЛНУ 

імені Івана Франка відбулося підсумкове засідання Всеукраїнського конкурсу 

наукових робіт із спеціальностей “Математика та статистика. Прикладна 

математика (механіка)”.  

241. Мер Львова обговорив з відомим науковцем зі США особливості 

економічного розвитку України Математика ЧНУ відзначили на 

https://www.cdu.edu.ua/news/4993-matematyka-chnu-vidznachyly-na-vseukrainskomu-konkursi-naukovykh-robit.html
https://www.cdu.edu.ua/news/4993-matematyka-chnu-vidznachyly-na-vseukrainskomu-konkursi-naukovykh-robit.html
https://www.cdu.edu.ua/news/4993-matematyka-chnu-vidznachyly-na-vseukrainskomu-konkursi-naukovykh-robit.html
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Всеукраїнському конкурсі наукових робіт (фото) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://uanews.lviv.ua/society/2018/05/08/158910.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 8 травня 2018 р. Роман Шеремета — відомий 

український науковець, професор Школи Менеджменту ім. Уезерхеда 

університету Кейс Вестерн Резерв, науковий співробітник Економічного 

Наукового Інституту США. О 12.00 год. Роман Шеремета прочитає лекцію 

у ЛНУ ім. Івана Франка для студентів економічного факультету. 

242. Михайло Лозинський як жертва терору [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.vectornews.net/news/society/63898-mihaylo-lozinskiy-

yak-zhertva-teroru.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 червня 2018 р. 

Лозинський М. здобував освіту спочатку в академічній гімназії, а відтак на 

юридичному факультеті Львівського університету. 

243. Міжнародна експертиза магістерських програм “Прикладна математика” 

та “Економічна кібернетика” у рамках виконання проекту QUAERE 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pedpresa.ua/192862-

mizhnarodna-ekspertyza-magisterskyh-program-prykladna-matematyka-ta-

ekonomichna-kibernetyka-u-ramkah-vykonannya-proektu-quaere.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 12 червня 2018 р. До складу експертної комісії 

увійшов Кухарський В., проректор з науково-педагогічної роботи та 

інформатизації ЛНУ імені Івана Франка. 

244. Міжнародна премія Франка оголосила домінантів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2459817-miznarodna-

premia-franka-ogolosila-nominantiv.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

14 травня 2018 р. Згадано заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка, 

академіка Олега Шаблія та його наукову роботу “Суспільна географія” у 2-

х томах. 

245. Міносвіти розробило стандарт з української мови як іноземної 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/11/7179985/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 14 травня 2018 р. Укладачами проекту держстандарту з 

https://www.cdu.edu.ua/news/4993-matematyka-chnu-vidznachyly-na-vseukrainskomu-konkursi-naukovykh-robit.html
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української мови як іноземної є Данута Мазурик (Львівський національний 

університет ім. Івана Франка), Олександра Антонів (Львівський 

національний університет ім. Івана Франка, ГО “Центр україністики”). 

246. На Львівщині відзначили орнітологів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/na-lvivschini-vidznachili-ornitologiv-

20180401752122. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 квітня 2018 р. 

Напередодні Міжнародного дня птахів на Львівщині відзначили фахівців з 

орнітології. Подяку голови Львівської ОДА отримав директор Зоологічного 

музею імені Бенедикта Дибовського Львівського національного університету 

імені Івана Франка Ігор Шидловський. 

247. На Львівщині стартував І Міжнародний фестиваль співаної поезії “Lviv 

Music & Poetry Week” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.sambirrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3

6011:na-lvivshchyni-startuvav-i-mizhnarodnyi-festyval-spivanoi-poezii-lviv-

music-poetry-week&catid=110&Itemid=137. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 15 травня 2018 р. Круглий стіл “Роль поезії та музики в 

національно-патріотичному вихованні особистості у навчальному закладі, як 

стратегічне завдання: здобутки, пошуки та перспективи” у ЛНУ імені Івана 

Франка. 

248. На Львівщині та Харківщині презентували книгу про війну на Донбасі 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://vgolos.com.ua/news/na_lvivshchyni_ta_harkivshchyni_prezentuvaly_knygu

_pro_viynu_na_donbasi_310417.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

5 квітня 2018 р. На завершення зустрічі до бібліотеки факультету 

журналістики ЛНУ ім. Івана Франка військові журналісти передали декілька 

примірників книги. 

249. На Пасічній будуватимуть гуртожиток [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://leopolis.news/na-pasichnij-u-lvovi-buduvatymut-gurtozhytok/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 травня 2018 р. Виконавчий комітет 

Львівської міської ради ухвалив рішення про затвердження містобудівних 

http://www.sambirrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=36011:na-lvivshchyni-startuvav-i-mizhnarodnyi-festyval-spivanoi-poezii-lviv-music-poetry-week&catid=110&Itemid=137
http://www.sambirrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=36011:na-lvivshchyni-startuvav-i-mizhnarodnyi-festyval-spivanoi-poezii-lviv-music-poetry-week&catid=110&Itemid=137
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умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво 

Львівським національним університетом імені Івана Франка студентського 

гуртожитку на вул. Пасічній, 62. 

250. На скільки зросла вартість навчання у франковому університеті? 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/na_skilky_zrosla_vartist_navchannya_u_frankovomu_un

iversyteti_72012.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 червня 2018 р. 

251. На урочистій сесії міськради львів'янам вручили почесні відзнаки та 

подяки Математика ЧНУ відзначили на Всеукраїнському конкурсі наукових 

робіт (фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2031636. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 травня 

2018 р. Почесне звання “Шляхетна львівська родина” присвоєно родині 

Гладишевських. 

252. На Харківщині та Львівщині відбулась презентація чергової книги із серії 

“Вклоняємось доземно українському солдату” [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2018/04/04/na-harkivshhini-ta-

lvivshhini-vidbulas-prezentacziya-chergovoi-knigi-iz-serii-vklonyaemos-

dozemno-ukrainskomu-soldatu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 квітня 

2018 р. На завершення зустрічі до бібліотеки факультету журналістики 

ЛНУ ім. Івана Франка військові журналісти передали декілька примірників 

книги. 

253. Названо номінантів міжнародної премії імені Івана Франка 2018 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://24tv.ua/nazvano_nominantiv_mizhnarodnoyi_premiyi_imeni_ivana_franka

_2018_roku_n967274. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 травня 2018 р. 

Згадано заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка, академіка Олега 

Шаблія та його наукову роботу “Суспільна географія” у 2-х томах. 

254. Найкращі люди Львова: 47 львів’ян, які зробили місто кращим 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.web2ua.com/najkrawi-

ljudi-lvova-47-lviv-jan-jaki-zrobili-misto-krawim-3936/. – Назва з екрана. – Дата 

https://www.cdu.edu.ua/news/4993-matematyka-chnu-vidznachyly-na-vseukrainskomu-konkursi-naukovykh-robit.html
https://www.cdu.edu.ua/news/4993-matematyka-chnu-vidznachyly-na-vseukrainskomu-konkursi-naukovykh-robit.html
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перегляду: 5 травня 2018 р. Під час урочистої сесії Львівської міськради 5 

травня нагородили 47 львів’ян та три колективи, серед яких: родина 

Гладишевських; доцентка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ 

ім. Івана Франка Ірену Барилюк; учень 10-Д класу Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату; футбольний арбітр Прем’єр Ліги України, 

арбітр ФІФА, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

ЛНУ ім. Івана Франка Юрій Можаровський. 

255. Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://24tv.ua/oprilyudnili_reyting_top_200_ukrayinskih_zvo_nazvano_naykrash

hi_universiteti_n978842. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 червня 2018 р. 

Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

256. Найстаріший університет України відреставрують більше як за 80 

мільйонів гривень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://expres.ua/news/2018/04/20/292054-naystarishyy-universytet-ukrayiny-

vidrestavruyut-bilshe-80-milyoniv-gryven. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

27 квітня 2018 р. Із державного бюджету на ремонт та реставрацію 

головного корпусу Львівського національного університету імені Івана 

Франка та ще 5 навчальних корпусів цього вишу витратять 83 мільйони 527 

тисячі та 987 гривень. 

257. Нардеп від Львівщини позичив майже 2 000 000 гривень Львівському прес-

клубу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2008967. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

13 квітня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

258. Національний банк України разом із Національним банком Польщі 

проводять науково-практичну конференцію студентів та аспірантів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.vectornews.net/news/business/60211-naconalniy-bank-ukrayini-

razom-z-naconalnim-bankom-polsch-provodyat-naukovo-praktichnu-

konferencyu-studentv-ta-asprantv.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 
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16 квітня 2018 р. Науково-практична конференція студентів та аспірантів 

“Інтеграційні тренди в Європі та їх вплив на регіон”. Її організаторами 

виступили Національний банк України спільно з Національним банком Польщі 

за підтримки ЛНУ імені Івана Франка та Університету банківської справи. 

259. НТШ дало великий поштовх відродженню України, – Синютка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kulemet.com/ntsh-dalo-

velykyj-poshtovh-vidrodzhennyu-ukrajiny-synyutka/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 3 квітня 2018 р. У ЛНУ імені Івана Франка, стартувало Пленарне 

засідання XXIX Наукової сесії Наукового товариства імені Шевченка. 

260. Об’єднані громади гідно конкурують з містами за молодих спеціалістів 

зарплатою та умовами праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://decentralization.gov.ua/news/8856. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 травня 2018 р. Захід відбувся у форматі світового кафе за участі 

студентів педагогічного коледжу Львівського національного університету 

імені Івана Франка та Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна 

Шашкевича, а також представників Ради молодих лікарів Львівщини і 

педагогів навчальних закладів області. 

261. Овсяник Ю. Священик в підпіллі. Пам’яті о. Романа Каленюка / Юлія 

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

https://zbruc.eu/node/79415. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 травня 

2018 р. Роман Каленюк, закінчивши Стрийську гімназію та теологію у 

Львівському університеті, вступив на теологічний факультет Яґелонського 

університету у Кракові. 

262. Оголошено прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені Івана 

Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://loda.gov.ua/news?id=35225. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 квітня 

2018 р. 

263. Один з українських університетів матиме власну крамницю [Електронний 

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

https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-zavtra-posetit-lvovskuyu-oblast-

http://doccatalog/document?id=64096436
https://zbruc.eu/node/79415
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1524130262.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 квітня 2018 р. 

Львівський національний університет імені Івана Франка та громадська 

організація “Лабораторія ідей” розробили класичну лінійку товарів з гербом 

вишу, а також дизайнерську колекцію. 

264. Опублікований рейтинг кращих вузів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.obozrevatel.com/ukr/city/news/opublikovanij-

rejting-kraschih-vuziv-ukraini.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 червня 

2018 р. У десятку кращих університетів країни потрапив ЛНУ імені Івана 

Франка. 

265. Патрульні затримали у Львові трьох киян [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://uanews.lviv.ua/society/2018/06/08/164456.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 8 червня 2018 р. Поліціянти виявили вночі на горищі 

одного з корпусів Львівського національного університету імені Івана Франка 

трьох киян. 

266. Патрульні затримали у Львові трьох киян [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://dailylviv.com/news/kryminal/patrulni-zatrymaly-u-lvovi-trokh-

kyyan-59521. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 червня 2018 р. Поліціянти 

виявили вночі на горищі одного з корпусів ЛНУ імені Івана Франка трьох киян, 

які сиділи на підлозі серед вольтметрів і частотомірів. 

267. Перекладачці львівського видавництва вручили норвезьку державну 

нагороду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/perekladachtsi_lvivskogo_vydavnytstva_vruchyly_norve

zku_derzhavnu_nagorodu_93604.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

5 червня 2018 р. Дана стаття про переклада з норвезької, німецької та 

шведської мов, викладача факультету міжнародних відносин ЛНУ імені 

Івана Франка Наталю Іваничук. 

268. Плахта Д. “Києву потрібен пам’ятник Франкові, який би відповідав величі 

його постаті” / Дмитро Плахта // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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vidpovidav-velychi-yogo-postati. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 квітня 

2018 р. Про деталі та нюанси ініціативи увічнення Франкової пам’яті. 

269. Порошенко вибачився перед Садовим за курйоз у Львові [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-

vibachivsya-pered-sadovim-za-kurjoz-u-lvovi/833145. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 квітня 2018 р. Зустріч із главою держави відбулася у 

Львівському університеті Франка. 

270. Порошенко завтра відвідає Львівську область [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-zavtra-posetit-

lvovskuyu-oblast-1524130262.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

19 квітня 2018 р. Глава держави проведе зустріч у Національному 

університеті імені Івана Франка. 

271. Порошенко призначив нового посла України в Данії [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/news/sredu-lvove-sostoitsya-

soveshchanie-napadeniya-1529924159.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

25 червня 2018 р. Відзначимо, що Михайло Видойник здобув кваліфікацію 

спеціаліста з міжнародних економічних відносин і перекладача отримав у 

ЛНУ імені Івана Франка.  

272. Порошенко у Львові: як перекриватимуть рух у місті [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2017629. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 23 квітня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

273. Представник Дніпровського районного суду міста Києва взяв участь у 

круглому столі: “Актуальні питання кваліфікації злочинів, які викликають 

колізії в судовій практиці” (фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://court.gov.ua/archive/482784/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

14 травня 2018 р. Круглий стіл відбувся у Правничому коледжі Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

274. Презентація книги: Володимир Шухевич “Гуцульщина” [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/news/29140400.html. – Назва з екрана. – Дата 
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перегляду: 3 квітня 2018 р. Місце проведення: Наукова бібліотека 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

275. Презентація програми “Lw?w, ????????, Львів, Lemberg’43: Місто, яке 

(не)пережило” у музеї “Територія терору” [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://uanews.lviv.ua/society/2018/04/18/155372.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 18 квітня 2018 р. Згадано співпрацю з ЛНУ імені 

Франка. 

276. Президент відкриє Львівський перинатальний центр [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://uanews.lviv.ua/society/2018/04/19/155606.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 19 квітня 2018 р. Глава держави, зокрема, відвідає аеропорт, у 

якому стартує Міжнародний форум із підтримки фермерства «Agroport 

West Lviv-2018», візьме участь у відкритті обласного перинатального центру 

й проведе зустріч у Національному університеті імені Івана Франка. 

277. Президент України нагородив орденом львів’янина [Електронний 

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

oblast/lviv/prezident-ukrayini-nagorodiv-ordenom-lvivyanina. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 25 квітня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

278. Президент ФРН зустрінеться з мером Львова [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=78173. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2018 р. Окрім цього німецький президент 

зустрінеться зі студентами та викладачами ЛНУ імені Івана Франка. 

279. Президент ФРН зустрінеться з мером Львова Андрієм Садовим 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/prezident-frn-zustrinetsya-z-merom-

lvova-andriem-sadovim.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 

2018 р. Окрім цього німецький президент зустрінеться зі студентами та 

викладачами ЛНУ імені Івана Франка. 

280. Премія імені Франка: оголосили імена лауреатів 2018 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 
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https://www.radiosvoboda.org/a/news/29315036.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 25 червня 2018 р. Згадано почесного професора ЛНУ імені Івана 

Франка Олега Шаблія з його науковою роботою “Суспільна географія”. 

281. Прокопенко М. Науковi “квiточки” / Марія Прокопенко // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/naukovi-

kvitochky. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 квітня 2018 р. Згадано 

“Великодні бесіди” з подружжям львівських франкознавців − Богданом і 

Наталею Тихолоз, “На лекції з історії” доповідатиме Назарій Лоштин. 

282. Пуляєва-Чижович Л. Олександр Гаврош: Мав лише дві “четвірки” – 

з української та фізкультури. Але став письменником, і не уявляю життя без 

ранкової зарядки / Людмила Пуляєва-Чижович [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://rozmova.wordpress.com/2018/06/13/oleksandr-havrosh-

4/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 червня 2018 р. Гаврош О. народився 

закінчив факультет журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

283. Рейтинг Scopus 2018: ХНУ знову увійшов до ТОП-50 найцитованіших ВНЗ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vsim.ua/Osvita/reyting-scopus-

2018-hnu-znovu-uviyshov-do-top-50-naytsitovanishih-vuzi-10685255.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 квітня 2018 р. Трійку лідерів цього списку 

очолили: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Львівський 

національний університет імені Івана Франка.  

284. Рейтинг університетів “ТОП-200 Україна” 2018 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://time-ua.com/novini/osvita/30344-reyting-

unversitetv-top-200-ukrana-2018-roku. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

4 червня 2018 р. Згадано ЛНУ ім. Івана Франка. 

285. Рейтинг університетів за показниками Scopus 2018 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://news.meta.ua/reg/kamianets-

podilskyi/archive/12.04.18/cluster:58995752-UzhNU-ne-potrapiv-do-TOP-10-
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перегляду: 16 квітня 2018 р. Згадано про ЛНУ імені Івана Франка. 
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286. Рейтинги тернопільських університетів “ТОП-200 Україна” 2018 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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289. Садового не впустили на зустріч з Президентом (фото) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://varta1.com.ua/sadovogo-ne-vpustyly-na-

zustrich-z-prezydentom-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 квітня 

2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

290. Садового не пропустили у Львові на зустріч Порошенка з представниками 

культури та бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://argumentua.com/novosti/sadovogo-na-pustili-na-zustr-ch-z-poroshenkom-u-

lv-vskomu-un-versitet. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 квітня 2018 р. 

Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

291. Самбірську прокуратуру очолив Євген Заходило [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://4studio.com.ua/novyny/sambirsku-prokuraturu-ocholyv-

yevgen-zahodylo/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 червня 2018 р. 

Заходило Є. М. у 2010 році закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

292. Середа С. “З поваги до України”: як іноземці вивчили українську мову / 

Софія Середа, Віталій Панасюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/29161791.html. – Назва з екрана. – Дата 

https://www.radiosvoboda.org/author/91804.html
https://www.radiosvoboda.org/author/91804.html
https://www.radiosvoboda.org/author/101953.html
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перегляду: 17 квітня 2018 р. Згадано Літню школу української мови при ЛНУ 

імені Івана Франка. 

293. Скоростецький В. У Львові відбулась презентація книги про героїв АТО / 

Володимир Скоростецький // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://galinfo.com.ua/articles/u_lvovi_vidbulas_prezentatsiya_knygy_pro_geroiv

_ato_284799.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 квітня 2018 р. 

Студенти факультету журналістики Львівського Національного 

університету імені Івана Франка та майбутні офіцери-культурологи що 

навчаються у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного у Львові стали першими, хто отримав нагоду ознайомитись із 

четвертим томом книги “Вклонімось доземно українському солдату”. 

294. Стали відомі номінанти міжнародної премії імені Івана Франка 2018 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://syla.news/2018/05/15/film-

evakujovani-nazavzhdy-pokazhut-na-geografichnomu-fakulteti-universytetu-

franka-komentari/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 травня 2018 р. 

Згадано наукову роботу “Суспільна географія” заслуженого професора ЛНУ 

імені Івана Франка, академіка Олега Шаблія. 

295. Столиця мого дитинства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://slovoprosvity.org/2018/06/07/stolytsya-moho-dytynstva/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 11 червня 2018 р. Згаданий М. Зарицький − 

професор ЛНУ ім. Івана Франка. 

296. Студентка ЛНУ призерка Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності “Журналістика” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

limpiady_zi_spetsialnosti_zhurnalistyka_285615.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 16 квітня 2018 р. Христина Вишивана – призерка Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності “Журналістика”. 

297. Студентський ІТ-хакатон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.0342.ua/afisha/full/8123. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

27 квітня 2018 р. Учасниками хакатону стануть студентські команди 
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університетів Івано-Франківська, Львівської політехніки, Львівського 

національного університету ім. І. Франка, Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича, Київського політехнічного інституту.  

298. Студентський простір Paragraph об`єднує молодь [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://briz.if.ua/50515.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 травня 2018 р. Згадано команду студентів Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу та Львівського 

національного університету From the side of Newbie, яка стала призером IT-

хакатону.  

299. Сьогодні “відмивали” Івана Франка у Львові [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://lv.oblast.online/news/sogodni-vidmyvaly-ivana-franka-u-

lvovi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 квітня 2018 р. 16 квітня, о 10:00 

розпочалось прибирання території площі перед ЛНУ імені Івана Франка. 

300. Сьогодні у Львові проходить День Пластуна (ФОТО) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/sogodni-u-lvovi-prohodyt-den-

plastuna-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 квітня 2018 р. Згадано 

ЛНУ імені Івана Франка. 

301. Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник 

Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://www.osvitportal.lviv.ua/novyny?id=117229_sogodni_ukraina_ta_svit_vidz

nachayut_informaciynyy_schodennyk_lvivskoi_oblasnoi_naukovo_pedagogichno

i_biblioteky. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2018 р. Стаття 

про українського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча, 

літературного критика П. С. Карманського, навчався у Львівському 

університеті.  

302. Терещук Г. Били і нападали з ножами – потерпілий ром від нападу 

молодиків у Львові / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29316596.html. – Назва з екрана. – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
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Дата перегляду: 26 червня 2018 р. Терещук Г. закінчила факультет 

журналістики ЛНУ імені Франка. 

303. Терещук Г. Мамонта льодовикового періоду відреставрували у Львові / 

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

https://www.radiosvoboda.org/a/29185378.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 квітня 2018 р. Терещук Г. закінчила факультет журналістики 

ЛНУ імені Франка. 

304. Тернопільські університети здали позиції позиції у  рейтингу ВНЗ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://galas.te.ua/2018/04/тернопільські-університети-здали-по/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 18 квітня 2018 р. Згадано Львівський національний 

університет ім. Франка. 

305. Тернополянка стала призеркою конкурсу з економічної кібернетики (фото) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ternopillive.com.ua/ternopolyanka-stala-prizerkoyu-konkursu-z-

ekonomichnoyi-kibernetiki/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 травня 

2018 р. 26 – 27 квітня у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка проходив заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з економічної кібернетики. 

306. Тоня Туманова. Віденський бал влаштують у Львові / Тоня Туманова // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1732155-videnskiy-bal-vlashtuyut-u-lvovi. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 травня 2018 р. Співорганізаторами балу 

є Інститут екуменічних студій, ГО “Культурне місто” та студенти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

307. Три львівських ВНЗ увійшли в ТОП-20 найкращих вишів України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2057134. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 червня 2018 р. Львівський національний 

університет імені Івана Франка увійшов у п’ятірку вищих навчальних 

закладів України із найвищим індексом Гірша. 

https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
https://www.cdu.edu.ua/news/4993-matematyka-chnu-vidznachyly-na-vseukrainskomu-konkursi-naukovykh-robit.html
https://www.cdu.edu.ua/news/4993-matematyka-chnu-vidznachyly-na-vseukrainskomu-konkursi-naukovykh-robit.html
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308. У ВНТУ відбудеться інформаційний день та практичний тренінг 

“Горизонт 2020: можливості участі у 2018−2020 роках” [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://pda.myvin.com.ua/ua/news/student/54942.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 16 квітня 2018 р. Серед учасників − Львівський національний 

університет імені Івана Франка. 

309. У десяти школах Львівщини встановлять компостер для переробки 

харчових відходів з їдалень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sambirrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=36259:

u-desiaty-shkolakh-lvivshchyny-vstanovliat-komposter-dlia-pererobky-

kharchovykh-vidkhodiv-z-idalen&catid=110&Itemid=137. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 22 травня 2018 р. Компостери встановлять у трьох 

навчальних закладах м. Львова, зокрема у Львівському фізико-

математичному ліцеї-інтернаті при ЛНУ імені Івана Франка. 

310. У десяти школах Львівщини встановлять компостери [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://ulvovi.info/ua/fullnews/239731. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 22 травня 2018 р. Компостери встановлять у трьох 

навчальних закладах м. Львова, зокрема у Львівському фізико-

математичному ліцеї-інтернаті при ЛНУ імені Івана Франка. 

311. У Луцьку на конференції обговорили українсько-польське протистояння у 

роки Другої світової війни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lutsk.rayon.in.ua/news/71439-u-lutsku-na-konferentsiyi-obgovorili-

ukrayinsko-polske-protistoiannia-u-roki-drugoyi-svitovoyi-viini. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2018 р. Провідні українські історики з 

Києва, Львова, Луцька, Острога, Івано-Франківська, Чернівців мали змогу 

обмінятися результатами досліджень українсько-польського протистояння 

у роки Другої світової війни, подискутувати над способом і методами 

дослідження “Волині’43”. Участь у конференції взяв доктор історичних 

наук, професор Леонід Зашкільняк. Згадано також Інститут європейської 

інтеграції ЛНУ імені Івана Франка. 

http://sambirrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=36259:u-desiaty-shkolakh-lvivshchyny-vstanovliat-komposter-dlia-pererobky-kharchovykh-vidkhodiv-z-idalen&catid=110&Itemid=137
http://sambirrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=36259:u-desiaty-shkolakh-lvivshchyny-vstanovliat-komposter-dlia-pererobky-kharchovykh-vidkhodiv-z-idalen&catid=110&Itemid=137
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312. У Львівському апеляційному адміністративному суді відбулась ознайомча 

екскурсія для слухачів Школи юного правника [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://court.gov.ua/archive/495604/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 4 червня 2018 р. Згадано Школу юного правника, що діє на 

юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка для учнів 9-11 класів. 

313. У Львові вимагають розпустити наглядову раду НСТУ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.kulemet.com/u-lvovi-vymahayut-

rozpustyty-nahlyadovu-radu-nstu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

13 червня 2018 р. 2 червня у стінах ЛНУ імені Івана Франка відбувся Форум 

національної єдності. 

314. У Львові встановили меморіальну таблицю поляку, який симпатизував 

радянським окупантам (ФОТО, ВІДЕО) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://vgolos.ua/news/u_lvovi_vstanovyly_memorialnu_tablytsyu_polyaku_yakyy

_sympatyzuvav_radyanskiy_okupatsii_foto_312755.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 23 квітня 2018 р. Згадано Університет Яна Казимира (зараз 

Львівський національний університет імені Івана Франка). 

315. У Львові запрацювала онлайн-крамниця Львівського університету 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ulvovi.info/ua/fullnews/239731. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 травня 2018 р.  

316. У Львові миють пам’ятник Іванові Франку (фото) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/04/16/u-lvovi-miyut-pam-yatnik-

ivanovi-franku-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 квітня 2018 р. 

317. У Львові на міжнародній конференції колеги вшанують пам’ять академіка 

Ярослава Підстригача [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://wz.lviv.ua/news/371390-u-lvovi-na-mizhnarodnii-konferentsii-kolehy-

vshanuiut-pamiat-akademika-yaroslava-pidstryhacha. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 22 травня 2018 р. Конференція відбуватиметься в Інституті 

https://wz.lviv.ua/news/371390-u-lvovi-na-mizhnarodnii-konferentsii-kolehy-vshanuiut-pamiat-akademika-yaroslava-pidstryhacha
https://wz.lviv.ua/news/371390-u-lvovi-na-mizhnarodnii-konferentsii-kolehy-vshanuiut-pamiat-akademika-yaroslava-pidstryhacha
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прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 

України та Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

318. У Львові показали дві писанки часів Київської Русі [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://rkr.in.ua/8016-u-lvov-pokazali-dv-pisanki-

chasv-kiyivskoyi-rus.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 квітня 2018 р. 

У Львові 2 квітня презентували дві найдавніші писанки періоду Київської Русі 

приблизно ХІ-ХІІІ століття, що зберігаються у фондах археологічного музею 

Львівського університету імені Івана Франка. 

319. У Львові створили фільм про життя Ігоря Калинця в неволі [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/lviv/5763-u-lvovi-stvoryly-

film-pro-zhyttya-igorya-kalyncya-v-nevoli.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 13 квітня 2018 р. Ігор Калинець – почесний доктор Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

320. У Львові створили фільм про життя та поетичну творчість Ігоря Калинця в 

неволі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dyvys.info/2018/04/12/u-lvovi-stvoryly-film-pro-zhyttya-ta-poetychnu-

tvorchist-igorya-kalyntsya-v-nevoli/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

13 квітня 2018 р. Ігор Калинець – почесний доктор Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

321. У Львові сьогодні стартує перший фінальний тур жіночої гандбольної 

Суперліги-17/18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://news.karpaty.rocks/lvivska-oblast/lviv/u-lvovi-sogodni-startuie-pershiy-

finalniy-tur-zhinochoyi-gandbolnoyi-superligi-1718. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 13 квітня 2018 р. Матчі туру відбудуться на майданчику 

спорткомплексу Львівського національного університету імені Івана Франка 

(вул. М.Черемшини, 31). 

322. У Самборі представили нового керівника прокуратури [Електронний 
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Франка, доктор філологічних наук, профессор. Після змагань юні філологи-

інтелектуали відвідали Львівський національний університет імені Івана 

Франка. 

329. Учні та студенти Львівщини – серед переможців Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Т. Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://mostyska.loda.gov.ua/uchni-ta-studenti-lvivshhini-sered-

peremozhtsiv-mizhnarodnogo-movno-literaturnogo-konkursu-imeni-t-

shevchenka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 квітня 2018 р. 
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