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I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка 

 

Газети 

1. Антонова О. К. Рефлексія Балканської кризи 90-х років ХХ століття у 

сучасній сербській прозі (після 2000 року) : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата філол. наук : спец. 10.01.03 “Література слов’янських народів” / 

Антонова Ольга Костянтинівна ; Спецрада Д 26.001.39 у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 62. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Татаренко А. Л., докт. філол. наук, проф., зав. кафедри слов’янської філології 

ЛНУ ім. Івана Франка.  

2. Антонова-Колесник К. А. Інкультурація мистецько-просвітницьких ідей М. 

В. Лисенка в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття : дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури” 

/ Антонова-Колесник Катерина Антонівна ; Спецрада Д 26.850.01 у 

Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства 

культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Трав. – С. 98. 

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент – Козаренко О. В., докт. мистецтвознавства, 

проф., зав. кафедри філософії мистецтва ЛНУ ім. І. Франка. 

3. Баліга В. Я. Ефекти фрустрацій у квантових антиферомагнетиках Гайзенберга 

на двошарових ґратках : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.02 “Теоретична фізика” / Баліга Василь Ярославович ; 

Спецрада Д 35.156.01 в Інституті фізики конденсованих систем НАН України 

// Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 30. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Пастухов В. С., канд. фіз.-мат. наук, доц., доц. 

кафедри теоретичної фізики ЛНУ ім. Івана Франка. 



3 

 

4. Бережнюк І. І. Митне регулювання в системі економічної безпеки 

національної економіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / 

Бережнюк Іван Іванович ; Спецрада Д 27.855.01 в Університеті державної 

фіскальної служби України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – 

Трав. – С. 55. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Опонент – Микуляк О. В., канд. екон. наук, доц., доц. 

кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. І. Франка. 

5. Берест І. Р. Профспілковий рух у Східній Галичині в 1817−1918 роках : дис. 

на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія 

України” / Берест Ігор Романович ; Спецрада Д 20.051.05 у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 6-7. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

наук. Науковий консультант − Кондратюк К. К., докт. істор. наук, проф., 

проф. кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ 

ім. Івана Франка. 

6. Бідочко Л. Я. Культурний матеріалізм як методологія дослідження сучасної 

політики (на прикладі лівих партій України) : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / 

Бідочко Леся Ярославівна ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 105. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Гарбадин А. С., кандидат політ. наук, доц., доц. кафедри теорії та історії 

політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка. 

7. Бовгира Р. В. Структура й електронні властивості наноструктур на основі 

оксиду цинку : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Бовгира Ростислав Вікторович ; 

Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 
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імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. 

– 2019. – Квітень. – С. 36. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Галій П. В., докт. фіз.-мат. 

наук, проф., проф. кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки 

ЛНУ ім. Івана Франка. 

8. Бойко І. І. Англійська термінологія косметології та естетичної медицини: 

ґенеза, структура, семантика, прагматика : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Бойко Ірина 

Ігорівна ; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. 

– Квітень. – С. 83. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Яхонтова Т. В., 

докт. філол. наук, доц., проф. кафедри іноземних мов для природничих 

факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.  

9. Бойко І. І. Конструювання соціальної проблеми бідності в медіа-просторі 

сучасного українського суспільства : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / 

Бойко Ірина Ігорівна ; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному 

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

України”. – 2019. – Квітень. – С. 126. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Чорниш Н. Й., 

докт. соціол. наук, проф., проф. кафедри соціології ЛНУ імені Івана Франка.  

10. Бомко Л. Маленький олень / Лілія Бомко // Дзвін. – 2019. – № 3 (берез.). – С. 

157–158. Аспірантка філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка. 

11. Бондарчук Н. І. Семантичний простір онлайн-наративу про погодні новини 

(на матеріалі британських електронних газет 2014 – 2017 рр.) : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські 

мови” / Бондарчук Наталія Ігорівна ; Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 82. – Повідомлення про захист 
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дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник − Бехта І. А., докт. філол. наук, проф., проф. кафедри англійської 

філології ЛНУ ім. Івана Франка.  

12. Борзенець Х. Літніми ночами / Христина Борзенець // Дзвін. – 2019. – № 3 

(берез.). – С. 147–153. Студентка біологічного факультету ЛНУ ім. І. 

Франка. 

13. Бражник С. Золото : повість / Станіслав Бражник // Всесвіт. – 2019. – № 3–4. 

– С. 23–56. Із російської переклав Ігор Павлюк. 

14. Бурак М. І. Взаємопов’язане формування у майбутніх викладачів англійської 

мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-

комунікаційної компетентності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Бурак 

Мар’яна Ігорівна ; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному 

педагогічному університеті ім. В. Гнатюка МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2019. – Трав. – С. 81. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – 

Микитенко Н. О., докт. пед. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов для 

природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка. 

15. Бутинська Р. Я. Правовий статус суб’єктів колективно-трудових 

правовідносин : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : 

спец. 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Бутинська 

Роксолана Ярославівна ; Спецрада К 11.737.02 у Донецькому юридичному 

інституті МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. 

– С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Пилипенко П. Д., докт. юрид. наук, 

проф., зав. кафедри соціального права ЛНУ ім. Івана Франка.  

16. 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 

кандидата філол. наук : спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне та типологічне 
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мовознавство” / Ванг Юнгмінг ; Спецрада К 35.051.15 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 64. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник − Білинський М. Е., канд. філол. наук, проф., зав. кафедри англійської 

філології ЛНУ ім. Івана Франка. Ванг Юнгмінг, аспірант кафедри англійської 

філології ЛНУ імені Івана Франка. 

17. Вановська І. “Сонячна” жінка українського народу – Ольга Басараб / Інна 

Вановська // Історія в рідній школі. – 2019. – № 4. – С. 38–43. Григорій Чопик 

– один із дослідників історії життя О. Басараб. 

18. Вахула А. Р. Застосування альдегідів фуранового ряду у 

мультикомпонентних реакціях : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата хім. 

наук : спец. 02.00.03 “Органічна хімія” / Вахула Андрій Романович ; Спецрада 

Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 34. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Обушак М. Д., докт. хім. наук, проф., 

зав. кафедри органічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка. Вахула А. Р., молодший 

науковий співробітник кафедри органічної хімії ЛНУ імені Івана Франка. 

19. Ващинська І. І. Соціальні ідентичності та групові лояльності в сучасному 

українському суспільстві : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Ващинська Ірина Іванівна ; 

Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті ім. І. Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Трав. – С. 102. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Наук. керівник – Черниш Н. Й., докт. соціол. наук, проф., 

проф. кафедри  соціології  ЛНУ ім. І. Франка. 

20. Вишнякова Г. М. Многочлени з обмеженнями на розташування коренів і 

граничні класи цілих функцій : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-

мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Вишнякова Ганна 
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Марківна ; Спецрада Д 64.175.01 у Фізико-технічному інституті низьких 

температур імені Б. І. Вєркіна НАН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Березень. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : Скасків О. Б., докт. 

фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей 

ЛНУ ім. Івана Франка. 

21. Галаченко О. О. Регіональна політика розвитку сфери санаторно-курортних 

послуг : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.05 

“Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / Галаченко Олександр 

Олександрович ; Спецрада Д 35.154.01 у ДУ “Інститут регіональних 

досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України” // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Трав. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Мальська М. П., докт. 

екон. наук, проф., зав. кафедри туризму ЛНУ ім. І. Франка. 

22. Глібко О. В. Правові засади розгляду судами справ про адміністративні 

правопорушення : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : 

спец. 12.00.07 “Адміністративне право та процес; фінансове право; 

інформаційне право” / Глібко Олена Василівна ; Спецрада Д 64.086.01 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 74. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Янюк Н. В., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри 

адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка.  

23. Глушак І. Д. Апроксимації неадитивних мір : дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.04 “Геометрія і топологія” / Глушак Інна 

Дмитрівна ; Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті 

ім. І. Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – 

Трав. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Опонент – Радул Т. М., докт. фіз.-мат. наук, проф., 

проф. кафедри геометрії та топології ЛНУ ім. І. Франка. 
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24. Годісь Ю. Я. Комунікативно-когнітивні засади мотиваційного жанру 

“мистецтво успіху” (на матеріалі англомовних текстів) : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Годісь 

Юлія Ярославівна ; Спецрада Д 35.051.15 у Львівському національному 

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

України”. – 2019. – Квітень. – С. 83. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − 

Яхонтова Т. В., докт. філол. наук, доц., проф. кафедри іноземних мов для 

природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка. Годісь Ю. Я., асистент 

кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка. 

25. Голіков О. С. Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального : 

дис. на здобуття наук. ступеня доктора соціол. наук : спец. 22.00.01 “Теорія та 

історія соціології” / Голіков Олександр Сергійович ; Спецрада Д 64.051.15 у 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 

// Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 30. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

наук. Опонент : Черниш Н. Й., докт. соціол. наук, проф., проф. кафедри 

соціології ЛНУ ім. Івана Франка. 

26. Гончаренко О. В. Мелоареалогічна вертикаль Полісся – Наддніпрянщина (за 

весільними мелотипами Сумщини) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Гончаренко Олена 

Віталіївна ; Спецрада К 55.053.04 у Сумському державному педагогічному 

університеті імені А. С. Макаренка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Березень. – С. 101. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Довгалюк І. С., 

доктор мистецтвознавства, доц., проф. кафедри української 

фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ ім. Івана Франка. 

27. Гоцуляк В. М. Теоретико-методологічне осмислення суспільно-політичної 

думки ранньомодерної України : дис. на здобуття наук. ступеня доктора 

політ. наук : спец. 22.00.01 “Теорія та історія соціології” / Голіков Олександр 
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Сергійович ; Спецрада Д 26.053.12 у Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 30. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : 

Хома Н. М., докт. політ. наук, проф., доц. кафедри теорії та історії 

політичної думки ЛНУ ім. Івана Франка. 

28. Гузь О. М. Доповідь директора Інституту на сесії Загальних зборів Відділення 

механіки НАНУ 21 грудня 2018 року, присвяченій 100-річчю Інституту 

механіки ім. С. П. Тимошенка НАНУ // Прикладная механика. – 2019. – № 1. 

– С. 5–7. Згадується академік НАНУ Г. М. Савін, колишній ректор ЛНУ ім. 

Івана Франка, який займав посаду директора Інституту механіки у 1958–

1959 рр. 

29. Гуральна С. С. Духовна творчість галицьких композиторів кінця ХІХ – 

першої половини ХХ століть в контексті літургійно-хорової практики 

регіону : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Гуральна Світлана Степанівна ; 

Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені 

М. В. Лисенка Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Квітень. – С. 120. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Салдан С. О., канд. 

мистецтвознавства, доц. кафедри музичного мистецтва ЛНУ імені Івана 

Франка.  

30. Даниляк М.-О. М. Вплив складу та морфології поверхні на фізико-хімічні 

властивості аморфних сплавів систем Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb, Dy) : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична 

хімія” / Даниляк Марія-Олена Михайлівна ; Спецрада Д 35.051.10 у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 39. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Науковий керівник − Бойчишин Л. М., канд. хім. наук, доц., доц. кафедри 
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фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка. Даниляк М.-О. М., 

молодший науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ 

імені Івана Франка. 

31. Данчишин Н. Вірші Різдва і повстань / Назар Данчишин // Дзвін. – 2019. – № 

3 (берез.). – С. 9–21. Високу освіту здобув на філологічному факультеті ЛНУ 

ім. І. Франка за спеціальністю “Українська література”. 

32. Дахній А. Й. Динаміка людського існування у мисленні М. Гайдеґґера : 

екзистенційно-темпоральний та філософсько-технічний дискурси : дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора філософ. наук : спец. 09.00.05 “Історія 

філософії” / Дахній Андрій Йосипович ; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 12. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : 

Держко І. З., докт. філософ. наук, проф., зав. кафедри філософії та 

економіки ЛНУ ім. Івана Франка. Дахній А. Й., доцент кафедри історії 

філософії ЛНУ імені Івана Франка. 

33. Дмитришин Р. І. Деякі класи функціональних гіллястих ланцюгових дробів з 

нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди : дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / 

Дмитришин Роман Іванович ; Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики 

НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 2. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

наук. Опонент : Чижиков І. Е., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри 

теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ ім. Івана Франка. 

34. Доротич М. “Львівська область буде зразковою!” / Марія Доротич // Високий 

замок. – 2019. – № 49 (5891). – С. 3. Стаття про Маркіяна Мальського. 

35. Доротич М. Корону “Місс Львів − 2019” одягнули майбутній юристці / Марія 

Доротич // Високий замок. – 2019. – № 31 (5873). – С. 12. Перемогу здобула 

студентка ЛНУ імені Івана Франка. 
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36. Дячок С. О. Інтертекст у поезії Ліни Костенко : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Дячок 

Світлана Олександрівна ; Спецрада Д 26.133.03 у Київському національному 

університеті імені Бориса Грінченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Березень. – С. 65. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Корнійчук В. С., 

докт. філол. наук, проф., проф. кафедри української літератури академіка 

Михайла Возняка ЛНУ ім. Івана Франка. 

37. Жигунова В. О. Професійне спрямування іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців з міжнародної інформації на засадах компетентнісного підходу : дис. 

на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і 

методика професійної освіти” / Жигунова Вікторія Олександрівна ; Спецрада 

Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України 

// Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 103. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Савка І. В., канд. пед. наук, доц. кафедри іноземних 

мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.  

38. Жулинський М. Вчений-інтелектуал світового рівня / Микола Жулинський // 

Літературна Україна. – 2019. – 4 трав. – С. 6–7. Про Омеляна Пріцака, який 

навчався у Львівському університеті із 1936 по 1939 рік. 

39. Жулковський В. В. Тенденції національно-патріотичного виховання молоді в 

західній українській діаспорі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна 

педагогіка та історія педагогіки” / Жулковський Вадим Вікторович ; 

Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 103-

104. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Герцюк Д. Д., канд. пед. наук, доц. декан 

факультету педагогічної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.  



12 

 

40. Задорожний М. П. 24-та Українська антарктична експедиція / 

М. П. Задорожний // Географія та економіка в рідній школі. – 2019. – № 5. – 

С. 31–33. 

41. Звягін Є. М. Синтез полінітрогеновмісних гетероциклічних комплексонів з 

використанням методів клік-хімії : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

хім. наук : спец. 02.00.03 “Органічна хімія” / Звягів Євген Миколайович ; 

Спецрада Д 64.051.14 у Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – 

Квітень. – С. 39. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Опонент : Походило Н. Т., доктор. хім. наук, 

старший дослідник, старший науковий співробітник кафедри органічної хімії 

ЛНУ ім. Івана Франка.  

42. Іванків І. Б. Права людства: стан та перспективи їх забезпечення : дис. на 

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

держави і права; історія політичних і правових учень” / Іванків Ірина 

Богданівна ; Спецрада К 26.008.04 у Національному університеті “Києво-

Могилянська академія” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2019. – Трав. – С. 70. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Гудима Д. А., канд. юрид. наук, 

доц., доц. кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. І. Франка. 

43. Іванові Дзюбу – 85 // Всесвіт. – 2019. – № 3–4. – С. 192–193. Видатний 

український фізик-теоретик, перекладач і дипломат, випускник ЛНУ ім. 

Івана Франка. 

44. Іваськевич Х. І. Внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних 

установ в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : 

спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Іваськевич Христина Ігорівна ; 

Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. 

– С. 69. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
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кандидата наук. Науковий керівник − Ванькович Д. В., докт. екон. наук, доц., 

проф. кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.  

45. Ізотова Н. П. Ігрова стилістика сучасного англомовного художнього наративу 

в лінгвістичному висвітленні (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) : дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські 

мови” / Ізотова Наталя Павлівна ; Спецрада Д 26.054.04 у Київському 

національному лінгвістичному університеті МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 14. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : 

Бехта І. А., докт. філол. наук, проф., зав. кафедри англійської філології ЛНУ 

ім. Івана Франка. 

46. Ільчишин С. М. Торгівля як елемент структури туристичного кластеру та її 

розвиток в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : 

спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / 

Ільчишин Степан Михайлович ; Спецрада Д 35.840.01 у Львівському 

торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих 

товариств України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – 

С. 55. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Михайлишин Р. В., канд. екон. наук, доц., 

доц. кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки ЛНУ ім. Івана 

Франка.  

47. Кархут А. І. Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Альдера : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата хім. наук : спец. 02.00.03 “Органічна 

хімія” / Кархут Андрій Ігорович ; Спецрада Д 35.052.01 у Національному 

університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Березень. – С. 34. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Матійчук В. С., 

докт. хім. наук, доц., проф. кафедри органічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.  

48. Кіраль С. Сповідь Івана Чендея, або Штрихи з історії радянської цензури / 

Сидір Кіраль // Українська літературна газета. – 2019. – 24 трав. – С. 16–17. 
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Згадується відомий український літературознавець, дослідник епістолярної 

спадщини В. Стефаника, М. Павлика та ін. проф. І. Денисюк. 

49. Клапатий Д. Й. Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного 

інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект) : дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право та цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Клапатий Дмитро 

Йосифович ; Спецрада Д 35.051.27 у Львівському національному університеті 

ім. І. Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – 

Трав. – С. 67. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Коссак В. М., докт. юрид. наук, 

проф., зав. кафедри цивільного права та процесу ЛНУ ім. І. Франка. 

50. Ковальчук О. О. Трансформація журналу “Жінка” у плюралістичному 

демократичному суспільстві : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Ковальчук 

Олена Олексіївна ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному 

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

України”. – 2019. – Квітень. – С. 132. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Житарюк М. Г., 

докт. наук із соц. комунікацій, проф., проф. кафедри зарубіжної преси та 

інформації ЛНУ імені Івана Франка. 

51. Ковчак В. О. Репрезентація і дискурс як семіотичні чинники конструювання 

соціальної дійсності : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філософ. 

наук : спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” / Ковчак 

Володимир Орестович ; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному 

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

України”. – 2019. – Березень. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − 

Карась А. Ф., докт. філософ. наук, проф., зав. кафедри філософії ЛНУ ім. 

Івана Франка. Ковчак В. О., аспірант кафедри філософії ЛНУ імені Івана 

Франка. 
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52. Козак Ю. С. Механізми дії антиоксидантів у модуляції терапевтичного 

ефекту протипухлинних препаратів на моделях експериментальних пухлин у 

миші : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.04 

“Біохімія” / Козак Юлія Сергіївна ; Спецрада К 35.051.14 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 34. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.  

53. Козакевич О. Р. Фіскальна політика у забезпеченні стабільності валютного 

ринку України : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : 

спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Козакевич Ольга Романівна ; 

Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. 

– С. 69. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Крупка І. М., канд. екон. наук, доц. 

кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки ЛНУ ім. Івана 

Франка. Козакевич О. Р., аспірант кафедри економіки підприємства ЛНУ 

імені Івана Франка. 

54. Кравець О. П. Люмінесценція галатів магнію та цинку, легованих марганцем 

та європієм : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Кравець Олег 

Петрович ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. 

– Березень. – С. 32. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Лучечко А. П., канд. 

фіз.-мат. наук, доц., доц. кафедри сенсорної та напівпровідникової 

електроніки ЛНУ ім. Івана Франка. Кравець О. П., молодший науковий 

співробітник кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ 

імені Івана Франка. 

55. Кривіцький В. Б. Митний контроль у протидії ризикам і загрозам митної 

безпеки України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
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08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Кривіцький Віктор Броніславович ; 

Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному економічному 

університеті  МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – 

Трав. – С. 52. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Опонент – Петик М. І., канд. екон. наук, доц., доц. 

кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. І. Франка. 

56. Ксьонзович І. Хто стане ректором ЛНУ – Мельник чи Гарасим? / Іванка 

Ксьонзович // Високий замок. – 2019. – № 49 (5891). – С. 16.  

57. Кузик О. А. Когнітивні та комунікативні особливості мовленнєвої агресії в 

політичному дискурсі (на матеріалі електронних видань США та Великої 

Британії) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : 

спец. 10.02.04 “Германські мови” / Кузик Оксана Андріївна ; Спецрада 

К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 62. 

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Бик І. С., канд. філол. наук, доц., 

заступник декана факультету міжнародних відносин з навчально-

методичної роботи, зав. кафедри іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка. 

Кузик О. А., асистент кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка. 

58. Кулик Н. Нескорена / Наталія Кулик // Освіта України. – 2019. – № 23. – 

С. 14–15. Стаття про Ірину Сеник, правозахисницю, поетесу, багаторічну 

бранку радянських концтаборів, яка у 1944 році вступила на факультет 

англійської філології Львівського університету. 

59. Кулик Н. Поет математичних формул / Наталія Кулик // Освіта України. – 

2019. – 27 трав. – С. 14–15. До 130 річчя від дня народження професора ЛДУ 

ім. І. Франка Мирона Зарицького, якого називають фундатором української 

математичної культури і поетом математичних формул. 

60. Кундис Р. Ю. Діяльність Львівської баянної школи в контексті українського 

народно-інструментального мистецтва : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Кундис 

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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Руслан Юрійович ; Спецрада К 55.053.04 у Сумському державному 

педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 122. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Кундис Р. Ю., доцент кафедри режисури та хореографії ЛНУ імені Івана 

Франка. 

61. Кушнір Б. …Він створював об’єднання Січових стрільців / Богдан Кушнір // 

Голос України. – 2019. –  16 трав. – С. 7. У Львові відкрили виставку, 

присвячену 155-річчю від дня народження українського громадського діяча 

Кирила Трильовського – одного з ініціаторів створення організації 

Українських січових стрільців. Навчався на правничому факультеті у Львові. 

62. Кшановський Р. О. Трансформація лицарського стану в Англії (XIII – першої 

половини XV століття): військово-адміністративна діяльність та структури 

повсякденності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

“Всесвітня історія” / Кшановський Роман Олександрович ; Спецрада Д 

35.051.12 у Львівському національному університеті ім. І. Франка МОН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Трав. – С. 51. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Наук. керівник – Козловський С. О., канд. іст. наук, доц., доц. 

кафедри історії середніх віків та візантиністики ЛНУ ім. І. Франка. 

63. Лауреатом премії імені Олеся Гончара став Петро Шкраб’юк / Українська 

літературна газета. – 2019. – № 4. – С. 17. Шкраб’юк П., викладач кафедри 

зарубіжної преси та інформації ЛНУ ім. Івана Франка. 

64. Левицька І. [Про журналістку, правозахисницю, експертку у сфері прав 

іноземців і польсько-української інтеграції Уляну Воробець] / Ірина Левицька 

// Країна. – 2019. – 6 черв. – С. 38–40. Випускниця факультету журналістики 

ЛНУ ім. І. Франка. 

65. Лобода Н. А. Вплив ізоморфного заміщення іона металу на діелектричну 

дисперсію, магнітоелектричні взаємодії і оптико спектральні властивості 

кристалів NH2(CH3)2Me(SO4)2 × 6H2O(Me=Al, Ga, Cr) : дис. на здобуття наук. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
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#%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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#%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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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ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і 

діелектриків” / Лобода Наталя Анатоліївна ; Спецрада Д 35.051.09 у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 33. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Науковий керівник − Капустяник В. Б., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. 

кафедри фізики твердого тіла ЛНУ ім. Івана Франка. Лобода Н. А., зав. 

навчальної лабораторії ядерної фізики кафедри фізики твердого тіла ЛНУ 

імені Івана Франка. 

66. Лубковський С. А. Прибуткове оподаткування в сфері гармонізації приватних 

та суспільних інтересів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : 

спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Лубковський Сергій Анатолійович ; 

Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ “Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана” МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Квітень. – С. 74. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Крупка М. І., докт. 

екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту ЛНУ ім. 

Івана Франка.  

67. Маєвська О. Т. Концепція особистісної ідентичності в романній прозі Міґеля 

де Унамуно : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : 

спец. 10.01.04 “Література зарубіжних країн” / Маєвська Ольга Тадеушівна ; 

Спецрада К 38.053.04 Чорноморському національному університеті імені 

Петра Могили МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – 

Березень. – С. 67. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Маєвська О. Т., асистент кафедри 

світової літератури ЛНУ імені Івана Франка. 

68. Маркелова А. А. Перекладацька інтерпретація етносимволіки в поезії 

українських шістдесятників : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. 

наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Маркелова Анастасія Андріївна ; 

Спецрада Д 26.001.11 в Інституті філології Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Березень. – С. 66. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Лучук О. М., канд. 

філол. наук, доц., доц. кафедри іноземних мов факультету міжнародних 

відносин ЛНУ ім. Івана Франка.  

69. Матат Д. Оксана Романів: “Я – мандрівний доцент” / Дарина Матат // Освіта 

України. – 2019. – № 24. – С. 8–9. Оксана Романів провела свої студентські 

роки у Львівському державному університеті ім. Івана Франка. 

70. Мацелко О. В. Системи Al – Ga – Pb, Ga – {Sn, Sb} – Pd : фазові рівноваги, 

кристалічні структури та каталітичні властивості сполук : дис. на здобуття 

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

Панченко Тетяна Іванівна ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 34. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник − Гладишевський Р. Є., докт. хім. наук, проф., член-кореспондент 

НАН України, проректор з наукової роботи ЛНУ ім. Івана Франка. 

Мацелко О. В., молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії 

ЛНУ імені Івана Франка. 

71. Мацелюх І. А. Генезис інституту юридичної відповідальності у сфері 

регулювання державно-церковних відносин в Україні (IX – XVII ст.) : дис. на 

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

держави і права; історія політичних і правових учень” / Мацелюх Іванна 

Андріївна ; Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті 

ім. Т. Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – 

Трав. – С. 16. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук. Опонент – Бойко І. Й., докт. юрид. наук, проф., зав. 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. І. 

Франка. 

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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72. Медведчук А. В. Формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. 

наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання – германські мови” / 

Медведчук Аліна Володимирівна ; Спецрада К 26.001.49 у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 101. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Морська Л. І., докт. пед. наук, проф., проф. кафедри іноземних мов для 

природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.  

73. Мельникович М. П. Формування системи індикаторів оцінювання соціо-

еколого-економічного розвитку гірського регіону Карпат : дис. на здобуття 

наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.06 “Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища” / 

Мельникович Мар’яна Петрівна ; Спецрада Д 47.104.03 у Національному 

університеті водного господарства та природокористування МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 55-56. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Гринів Л. С., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри 

економіки України ЛНУ ім. Івана Франка.  

74. Михайлів Н. Коли співають ангели / Наталія Михайлів // Дзвін. – 2019. – № 3 

(берез.). – С. 133–139. Закінчила юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 

аспірантка. 

75. Мосур О. С. Мікротопонімія кінця XVIII – початку XIX століття : 

Самбірський циркул : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : 

спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мосур Оксана Сергіївна ; Спецрада 

К 35.051.23 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 82. 

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Купчинська З. О., докт. філол. наук, доц. 
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кафедри української мови імені професора Івана Ковалика ЛНУ ім. Івана 

Франка. Мосур О. С., аспірант кафедри української мови імені професора 

Івана Ковалика ЛНУ імені Івана Франка. 

76. Мулінська Г. В. Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних 

підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит – за видами економічної діяльності” / Мулінська Галина 

Володимирівна ; Спецрада К 35.840.03 у Львівському торговельно-

економічному університеті Укоопспілки // Спецвип. газети “Освіта України”. 

– 2019. – Березень. – С. 58. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Струк Н. С., канд. 

екон. наук, доц., доц. кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка. 

Мулінська Г. В., асистент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка. 

77. На Міжнародну премію І. Франка претендують вчені з Канади, Італії, Польщі 

та України // Українське слово. – 2019. – 8 трав.–21 трав. – С. 14. 

Рекомендують монографію “Українці і поляки на Наддніпрянщині, Волині й у 

Східній Галичині в XIX – першій половині ХХ ст.” професора ЛНУ ім. І. 

Франка Богдана Гудя. 

78. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2017 № 310 “Про 

розроблення навчальних програм для старшої школи” // Інформаційний 

збірник для освітян. – 2019. – № 4 (квіт.). – С. 94. Голова робочої групи – 

Мудрий М. М., доцент кафедри новітньої історії України ім. М. Грушевського 

ЛНУ ім. І. Франка. 

79. Неживий О. Епістолярій правди / Олексій Неживий // Українська літературна 

газета. – 2019. – № 11 (251). – С. 14. Олексій Неживий 2013 року захистив 

докторську дисертацію у Львівському національному університеті ім. Івана 

Франка. 

80. Нечитайло Л. Я. Вплив сполук кадмію та нітратів на мікро- та 

мікроелементний склад організму експериментальних тварин : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / 

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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Нечитайло Лариса Якимівна ; Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ “Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” МОЗ України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 42. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонент : Антоняк Г. Л., доктор. біол. наук, проф., проф. кафедри екології 

ЛНУ ім. Івана Франка.  

81. Ницполь В. І. Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на матеріалі 

американської прози ХХ століття) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Ницполь Вікторія Ігорівна ; 

Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. 

– С. 62. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук.  

82. Нікітіна З. І. Концепція знання Теофана Прокоповича в європейському 

історико-філософському контексті : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

філософ. наук : спец. 09.00.05 “Історія філософії” / Нікітіна Зорина Ігорівна ; 

Спецрада Д 26.161.02 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 80. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Альчук М. П., докт. філософ. наук, проф., проф. 

кафедри теорії та історії культури ЛНУ ім. Івана Франка.  

83. Остап Семерак прийняв запрошення мера Червонограда балотуватися по 124 

округу / Високий замок. – 2019. – № 49 (5891). – С. 3. Остап Семерак у 1994 

році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. 

84. Палинський В. Чи фрагментарні світ і життя?.. / Віктор Палинський // 

Українська літературна газета. – 2019. – № 4. – С. 7. Палинський В., сучасний 

український письменник, есеїст, літературний критик, публіцист, 

мистецький аналітик, культуролог, закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

85. Панченко Т. І. Синтез і властивості гетеро металевих координаційних сполук 

деяких 3d-металів з N,N'-біс(саліциліден)семи-, тіосемикарбазидом : дис. на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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здобуття наук. ступеня кандидата хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна 

хімія” / Панченко Тетяна Іванівна ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 34. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Павлюк О. В., канд. хім. наук, доц. кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана 

Франка. 

86. Парамбуль І. В. Екзистенціалізм у творчості Валер’яна Підмогильного: 

історико-філософський підхід : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.05 “Історія філософії” / Парамбуль Ірина Віталіївна ; 

Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному університеті ім. І. Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Трав. – С. 63. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Наук. керівник – Альчук М. П., докт. філософ. наук, проф. 

кафедри теорії та історії культури ЛНУ ім. І. Франка. 

87. Пастухова І. С. Дітопологічні інверсні напівгрупи : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.04 “Геометрія і топологія” / 

Пастухова Ірина Степанівна ; Спецрада Д 35.051.18 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 31. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник − Банах Т. О., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри геометрії і 

топології ЛНУ ім. Івана Франка. Пастухова І. С., молодший науковий 

співробітник кафедри геометрії і топології ЛНУ імені Івана Франка. 

88. Пастушина В. М. Ідея державності України в журналах “Сурма” та 

“Розбудова нації” (міжнародний контекст) : дис. на здобуття наук. ступеня 

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

журналістики” / Пастушина Василь Миколайович ; Спецрада К 35.051.24 у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 132. – Повідомлення 
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про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Науковий керівник − Житарюк М. Г., докт. наук із соц. комунікацій, проф., 

проф. кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ імені Івана Франка. 

89. Петрух О. А. Державне регулювання інноваційного розвитку сфери охорони 

здоров’я України : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : 

спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / 

Петрух Оксана Андріївна ; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 71. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник − Юринець З. В., докт. екон. наук, проф., проф. кафедри 

менеджменту ЛНУ ім. Івана Франка.  

90. Пилип’юк Я. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки 

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

“Гроші, фінанси і кредит” / Козакевич Ольга Романівна ; Спецрада 

Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
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Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 87. 

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
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кандидата наук. Опонент : Шукатка О. В., канд. пед. наук, доц., доц. кафедри 

фізичного виховання та спорту ЛНУ ім. Івана Франка. 

113. Ткачук І. Г. Формування та властивості нанокомпозитних матеріалів і 

гетероструктур на основі селеніду індію : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і 

діелектриків” / Ткачук Іван Георгійович ; Спецрада Д 76.051.01 у 

Чернівецькому відділенні Інституту проблем матеріалознавства імені 

І. М. Францевича НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. 

– Березень. – С. 31. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Балицький О. О., докт. фіз.-

мат. наук, проф., проф. кафедри системного проектування ЛНУ ім. Івана 

Франка. 

114. Томашевська А. Ю. Формування у майбутніх фармацевтів англомовної 

лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної 

роботи : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 

“Теорія та методика навчання – германські мови” / Томашевська Агнесса 

Юріївна ; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному 

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Квітень. – С. 105. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонент : Морська Л. І., докт. пед. наук, проф., проф. кафедри іноземних мов 

для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.  

115. Трофимук М. М. Творчість Іринея Фальковського у контексті 

української літератури кінця XVIII – початку XIX ст. : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / 

Трофимук Мирослав Мирославович ; Спецрада Д 26.178.01 в Інституті 

літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Березень. – С. 65. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Федорак Н. Л., 



32 

 

канд. філол. наук, доц., доц. кафедри української літератури академіка 

Михайла Возняка ЛНУ ім. Івана Франка. 

116. Уголькова О. З. Оцінювання та державне регулювання систем 

краудфандингу в національній економіці : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним 

господарством” / Уголькова Олена Зіновіївна ; Спецрада Д 35.052.03 у 

Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 55. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонент : Яворська Т. В., докт. екон. наук, проф., проф. кафедри 

банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка.  

117. Фаріон І. “Не був самогубцем!” / Іван Фаріон // Високий замок. – 2019. – 

№ 49 (5891). – С. 1, 14. Стаття про Володимира Івасюка, який був 

другокурсником факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

118. Хлипавка Г. Г. Формування соціальної компетентності майбутніх 

офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної 

підготовки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : 

спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Хлипавка Галина 

Григорівна ; Спецрада К 35.874.03 у Львівському державному університеті 

безпеки життєдіяльності ДСНС України // Спецвип. газети “Освіта України”. 

– 2019. – Квітень. – С. 100. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Мачинська Н. І., 

докт. пед. наук, доц., зав. кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. 

Івана Франка.  

119. Хорішко Л. С. Інституціоналізація еліти в процесах модернізації 

політичної системи України : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. 

наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Хорішко Лілія 

Сергіївна ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. 
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– Березень. – С. 27. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук.  

120. Чернова С. В. Розвиток комунікативної компетентності офіцерів-

прикордонників у процесі підвищення кваліфікації : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної 

освіти” / Чернова Світлана Василівна ; Спецрада Д 70.705.03 у Національній 

академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького, Державна прикордонна служба України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 82. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Морська Л. І., докт. пед. наук, проф., проф. кафедри іноземних мов для 

природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка. 

121. Чорней С. В. Осудність як ознака суб’єкта злочину : дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право” / Чорней Світлана 

Володимирівна ; Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Трав. – С. 75. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – 

Бурдін В. М., докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри кримінального права та 

кримінології ЛНУ ім. І. Франка. 

122. Чубінська Н. Б. Організаційно-виховні аспекти діяльності директора 

загальноосвітньої школи в Україні (друга половина ХХ століття) : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна 

педагогіка та історія педагогіки” / Чубінська Наталія Богданівна ; Спецрада 

Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені 

Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – 

Березень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Проц М. О., канд. пед. наук, 

доц. кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. Івана Франка. 
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123. Шайнер І. І. Лексико-семантичний простір британських художніх 

прозових текстів на військову тематику: прагмастилістичний аспект : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські 

мови” / Шайнер Ірина Ігорівна ; Спецрада К 67.051.05 у Херсонському 

державному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. 

– 2019. – Квітень. – С. 85. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Бехта І. А., докт. 

філол. наук, проф., проф. кафедри англійської філології ЛНУ ім. Івана Франка. 

Шайнер І. І., асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних 

факультетів ЛНУ імені Івана Франка. 

124. Шандра Н. А. Формування англомовної лексичної компетентності у 

професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій в умовах магістратури : дис. на здобуття наук. 

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

германські мови” / Шандра Наталія Андріївна ; Спецрада К 58.053.05 у 

Тернопільському національному педагогічному університеті імені 

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

2019. – Квітень. – С. 105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Микитенко Н. О., 

докт. пед. наук, проф. завідувач кафедри іноземних мов для природничих 

факультетів ЛНУ ім. Івана Франка. Шандра Н. А., асистент кафедри 

іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ імені Івана Франка. 

125. Швед О. В. Структурні зміни та фазові перетворення у аморфних та 

кристалічних сплавах систем Al – Ni – Zr (Hf), Al – V, Al – Fe – V (Nb) : дис. 

на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 “Фізика 

металів” / Швед Олена Василівна ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 33. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник − Мудрий С. І., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри фізики 



35 

 

металів ЛНУ ім. Івана Франка. Швед О. В., молодший науковий співробітник 

кафедри фізики металів ЛНУ імені Івана Франка. 

126. Шевчук Ю. М. Розробка та аналіз популяційних моделей поширення 

інформації : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : 

спец. 01.05.04 “Системний аналіз і теорія оптимальних рішень” / Шевчук 

Юлія Михайлівна ; Спецрада Д 26.001.35 у Київському національному 

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

України”. – 2019. – Березень. – С. 32. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Чабанюк Я. М., 

докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри оптимальних процесів ЛНУ ім. 

Івана Франка.  

127. Шукатка О. В. Теорія і практика формування індивідуальних стратегій 

здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на 

засадах міждисциплінарної інтеграції : дис. на здобуття наук. ступеня доктора 

пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Шукатка 

Оксана Василівна ; Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-

педагогічній академії МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2019. – Березень. – С. 20. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук. Шукатка О. В., доцент кафедри фізичного 

виховання та спорту ЛНУ імені Івана Франка. 

128. Щепанський П. А. Особливості зонної структури та оптичні 

характеристики кристалів групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з 

ізотропною точкою : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Щепанський Павло 

Андрійович ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному 

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

України”. – 2019. – Березень. – С. 32-33. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник − Стадник В. Й., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри загальної 
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129. Юні дослідники кристалів // Освіта України. – 2019. – 27 трав. – С. 3. 

Стали відомі імена переможців Усеукраїнського конкурсу юних дослідників 

“Кристали” імені Євгена Гладишевського – у ЛНУ ім. І. Франка провели 

фінальний етап цього змагання. 
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Петра Волиняка : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Яблонський 

Максим Романович ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному 

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

України”. – 2019. – Квітень. – С. 132. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − 

Крупський І. В., докт. істор. наук, проф., декан факультету журналістики 
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ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем : 

дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.06 “Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища” / Якімцов 

Віктор Вікторович ; Спецрада Д 36.814.02 у Львівському національному 

аграрному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2019. – Березень. – С. 10. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук. Опонент : Гринів Л. С., докт. екон. наук, 
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глутамінової кислоти, одержані за реакцією Стегліха : дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.06 “Хімія високомолекулярних сполук” / 

Яковів Марія Василівна ; Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті 
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наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Аксіментьєва О. І., докт. хім. 

наук, проф., голов. наук. співроб. кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. 

І. Франка. 

133. Ян Захаріасевич (Jan Zachariasiewicz, 1823–1906). Золота рибка // Київ. – 

2019. – № 5–6. – С. 176. Польський поет і журналіст, з походження вірменин. 

Навчався у Львівському університеті (вивчав літературу, історію, естетику, 

вищу математику). Більшу частину життя прожив у Львові. 
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Миколи Шлемкевича (1894 – 1966 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія 

педагогіки” / Яців Оксана Ігорівна ; Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Березень. – С. 80. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонент : Квас О. В., докт. пед. наук, проф., зав. кафедри загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ ім. Івана Франка. 

 

Журнали 

135. “Хочуть дивитися радянські фільми про Велику Вітчизняну – нехай. 

Головне, щоб їхні діти й онуки ходили на “Кіборгів”. Мовний закон 

задовольняє 25 відсотків – свідому, проукраїнську частину суспільства. Ще 

20 процентів готові підтримати, він їм не заважає. 15 відсотків – проти нього. 

Решті байдуже, – каже соціальний психолог Вадим Васютинський / текст: 

А. Кованда, К. Лук’яшко ; фото: С. Старостенко // Країна. – 2019. – № 18-

19. – С. 22–25. – Інтерв’ю. Вадим Васютинський був асистентом кафедри 

педагогіки та психології Львівського державного університету імені Івана 

Франка.  

136. Jankowski W. Dyktando z języka polskiego we Lwowie / Wojciech Jankowski // 

Kurier Galicyjski. – 2019. – № 10 (326). – S. 7. У Львівському університеті 

відбувся VI загальноукраїнський диктант з польської мови “Ja piszę, ty piszesz, 
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my piszemy… po polsku”. У конкурсі взяло участь 274 учасників із Західної 

України.  

137. Вербич С. О. Українська ономастична комісія напередодні 60-річного 

ювілею: підсумки роботи й перспективи діяльності / С. О. Вербич // 

Мовознавство. – 2019. – № 1. – С. 61–70. До складу Комісії входять д.ф.н, 

завідувач кафедри української мови ЛНУ ім. І. Франка З. О. Купчинська та 

к.ф.н., доцент кафедри слов’янської філології ім. проф. І. Свєнціцького ЛНУ 

ім. І. Франка Л. Р. Осташ. Вісімнадцята всеукраїнська ономастична 

конференція 2019 р. відбуватиметься на базі ЛНУ ім. І. Франка.  

138. Гринів О. Аристократ духу / Олег Гринів // Голос України. – 2019. – № 98. – 

С. 8. Стаття про Романа Іваничука.  

139. Жулинський М. Г. Гуманітарна експансія Росії: історія та сучасність. За 

матеріалами виступу на сесії Загальних зборів НАН України 25 квітня 2019 

року / Микола Григорович Жулинський // Вісник. – 2019. – № 5. – С. 84–98. У 

статті згадуються Іван Франко та Яків Головацький. 

140. Картку памяті запхав у потаємну кишеню. Якби знайшли, розстріляли б. Сім 

подорожей Андрія Мочурада / В. Фоменко // Країна. – 2019. – № 18-19. – 

С. 57–59. Андрій Мочурад здобув фах антрополога у ЛНУ ім. І. Франка.  

141. Ковальська О. 200 балів на ЗНО? Легесенько! / Олена Ковальська // 

Експрес. – 2019. – № 25. – С. 4. Рекордсмени зовнішнього оцінювання 

розповідають, як їм вдалось так успішно скласти тести. Серед них Максим 

Процик, випускник Львівського фізико-математичного ліцею ЛНУ 

ім. І. Франка.  

142. Кокора А.-Л. Андрій Маслюх “Якби люди не шкодували грошей на каву, 

мандри і книжки, ми жили б у прекрасній країні” / Анна-Лілія Кокора, фото: 

Валерій Шмаков // Країна. – 2019. – № 23 (476). – С. 21–23. Андрій Маслюх, 

закінчив факультет іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка. 

143. Левицька І. Олег Стефан “Добра в людях більше, але не завжди воно 

перемагає” / Ірина Левицька, фото: Валерій Шмаков // Країна. – 2019. – № 15 
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(468). – С. 27–29. Стефан Олег викладав акторську майстерність у ЛНУ 

імені Івана Франка. 

144. Порхун Т. Дзвінка Торохтушко “У житті потрібно кілька маленьких 

особистих перемог” / Тетяна Порхун, фото: Тарас Подолян // Країна. – 2019. – 

№ 24 (477). – С. 21–23. Дзвінка Торохтушко (Любов Бурак) навчалася на 

факультеті журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

145. Фоменко В. Коли на вокзалі спускався ескалатором, мене обступили 

шестеро / Віктор Фоменко, фото: Сергій Старостенко // Країна. – 2019. – № 24 

(477). – С. 44. Стаття про Костянтина Бондаренко, який закінчив 

історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка. 

146. Чорна С. “Ніхто в більшій мірі не мав права на титул фундатора Української 

Народної Республіки” / Світлана Чорна // Голос України. – 2019. – № 108. – 

С. 6. Стаття про М. Грушевського.  

 

 

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка 

147. Гнатюк М., Шостак О. Начерк драми Івана Франка “До Бразилії”: з історії 

нереалізованого “еміграційного” тексту / Михайло Гнатюк, Ольга Шостак // 

Слово і час. – 2019. – № 3. – С. 53–64.  

148. Зорівчак Р. Де рідне з чужим так тісно перемережилося / Роксолана Зорівчак 

// Всесвіт. – 2019. – № 3–4. – С. 176–181. 

149. Зорівчак Р. Її полонила владна музика української мови. До 155-річчя з дня 

народження Етель Ліліан Войнич / Роксоляна Зорівчак // Літературна 

Україна. – 2019. – № 21-22. – С. 14. Стаття Р. Зорівчак 1995 р. 

150. Ільницький М. Час снігів, час прощання … / Микола Ільницький // Дзвін. – 

2019. – № 3 (берез.). – С. 242–244. 

151. Коваліско Н., Макеєв С. Добробут і нерівність у порівняльній перспективі: 

випадок Польщі та України / Наталія Коваліско, Сергій Макеєв // Соціологія : 
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теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 1. – С. 32–55. Коваліско Н., проф. 

кафедри соціології історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

152. Лизанчук В. “Бідні та голодні як церковні миші” / Василь Лизанчук // 

Українська літературна газета. – 2019. – 26 квіт. – С. 3. 

153. Лизанчук В. Від нашого вибору залежить майбутнє України / Василь 

Лизанчук // Українська літературна газета. – 2019. – № 6. – С. 4.  

154. Лизанчук В. Зірке око і щире серце публіциста Лозинського / Василь 

Лизанчук // Українська літературна газета. – 2019. – № 7. – С. 4.  

155. Працьовитий В. Національно-культурна ідентичність української 

літератури / Володимир Працьовитий // Дивослово. – 2019. – № 4. – С. 31–36.  

156. Романчук О. Кремль розробив три сценарії повернення України / Олег 

Романчук // Країна. – 2019. – 6 черв. – С. 19–22. 

157. Романчук О. “Причина наших бід – хронічна невизначеність. Перед нацією 

треба поставити мету”. Маємо без зволікань перезаснувати державу / 

О. Романчук // Країна. – 2019. – № 18-19. – С. 28–31.  

158. Романчук О. Власна держава понад усе / Олег Романчук // Країна. – 2019. – 

№ 15 (468). – С. 24–26.  

159. Романчук О. Чи має Україна майбутнє? / Олег Романчук // Українська 

літературна газета. – 2019. – № 6. – С. 6–7.  

160. Салига Т. “Із секретів поетичної творчості” Світлани Короненко / Тарас 

Салига // Українська літературна газета. – 2019. – 24 трав. – С. 18. 

161. Салига Т. “Із секретів поетичної творчості” Світлани Короненко / Тарас 

Салига // Українська літературна газета. – 2019. – 10 трав. – С. 18–19. 

162. Салига Т. “Із секретів поетичної творчості” Світлани Короненко / Тарас 

Салига // Українська літературна газета. – 2019. – № 11 (251). – С. 18. 

Закінчення. Початок у чч.9,10. 

163. Салига Т. Постать / Тарас Салига // Літературна Україна. – 2019. – № 21-

22. – С. 8–9. Стаття про Романа Іваничука. 

164. Татаренко А. Славістика на службі культурної дипломатії / Алла Татаренко 

// Слово і час. – 2019. – № 4. – С. 109–110. – Рец. на кн. : Oleksandr Koszyc i 
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jego dziennik “Z pieśnią przez świat” ; redakcja naukowa Walentyna Sobol. – 

Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 394 s. 

 

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка  

в Інтернет-джерелах 

165. "Слуга народу" показала списки своїх кандидатів у мажоритарних округах 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ukranews.com/ua/news/638237-kandydaty-slugy-narodu-v-mazhorytarnyh-

okrugah-povnyj-spysok. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 червня 2019 р. 

У списках випускники ЛНУ імені Івана Франка: Шубка К. П., Фединяк Р. А., 

Кавецький О. Ю., Камельчук Ю. О. 

166. “Lviv Fashion park” відбудеться 1-2 червня / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://dailylviv.com/news/kultura/lviv-fashion-park-vidbudetsya-1-2-

chervnya-71717. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 травня 2019 р. Через 

місяць на території парку ім. І. Франка (площа перед ЛНУ імені Івана 

Франка) відбудеться виставка-ярмарка “Lviv Fashion park”. 

167. «ТОП-200 Україна»: Цього року УЖНУ посів 35 місце у рейтингу 

університетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://goloskarpat.info/society/5d091c912ebd2/?utm_content=0312. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 19 червня 2019 р. На дев’ятому місці розташувався 

ЛНУ імені Івана Франка. 

168. «Це справді безцінний досвід!» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://day.kyiv.ua/uk/article/media/ce-spravdi-bezcinnyy-dosvid-0. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 26 червня 2019 р. Криса Ольга, студентка 

факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка, учасниця ЛШЖ «Дня»-

2018, розповідає про Літню школу журналістики газети «День». 

169. 19 травня – День пам’яті жертв політичних репресій, це вкрай невдала дата 

для інавгурації – В’ятрович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/news/29921132.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 6 травня 2019 р.  

https://ukranews.com/ua/news/638237-kandydaty-slugy-narodu-v-mazhorytarnyh-okrugah-povnyj-spysok
https://ukranews.com/ua/news/638237-kandydaty-slugy-narodu-v-mazhorytarnyh-okrugah-povnyj-spysok
https://dailylviv.com/news/kultura/lviv-fashion-park-vidbudetsya-1-2-chervnya-71717
https://dailylviv.com/news/kultura/lviv-fashion-park-vidbudetsya-1-2-chervnya-71717
https://goloskarpat.info/society/5d091c912ebd2/?utm_content=0312
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/ce-spravdi-bezcinnyy-dosvid-0
https://www.radiosvoboda.org/a/news/29921132.html
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170. 7 місць у Львові, де можна попрацювати з комфортом [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2402610/7-misc-u-lvovi-

de-mozna-popracuvati-z-komfortom. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

27 травня 2019 р. Одним з таких комфортних місць є Наукова бібліотека 

ЛНУ імені Івана Франка. 

171. KEEP CALM AND MUN ON #4 у місті Львів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/91341-

Keep-Calm-And-MUN-On-%234. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 травня 

2019 р. Місце проведення: ЛНУ імені Івана Франка. 

172. Андрій Богдан − новий голова Адміністрації Президента: біографія і фото 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://maximum.fm/andrij-bogdan---

novij-golova-administraciyi-prezidenta-biografiya-i-foto_n160731. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 23 травня 2019 р. Богдан А. закінчив ЛНУ імені 

Івана Франка. 

173. Бекерук А. Львівський університет запускає п’ять інноваційних програм для 

бакалаврів / Аліна Бекерук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zaxid.net/u_lvivskomu_universiteti_zapuskayut_5_innovatsiynih_program

_dlya_bakalavriv_n1483633. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 червня 

2019 р. 

174. Білозір М. Рішучий та ідеологічний: в чому різниця між Зеленським і 

Вакарчуком / Мар’яна Білозір [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zik.ua/news/2019/05/24/u_lvovi_z_nagody_yuvileyu_romana_ivanychuka

_vidkryyut_pamyatnu_tablytsyu_ta_1578991. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 24 травня 2019 р. 

175. Біографія Андрія Геруса – хто такий представник президента Зеленського в 

Кабміні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://24tv.ua/hto_takiy_andriy_gerus_biografiya_predstavnika_prezidenta_zelen

skogo_u_kabmini_n1156790. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 травня 

2019 р. Герус А. закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

https://www.032.ua/news/2402610/7-misc-u-lvovi-de-mozna-popracuvati-z-komfortom
https://www.032.ua/news/2402610/7-misc-u-lvovi-de-mozna-popracuvati-z-komfortom
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/91341-Keep-Calm-And-MUN-On-%234
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/91341-Keep-Calm-And-MUN-On-%234
https://maximum.fm/andrij-bogdan---novij-golova-administraciyi-prezidenta-biografiya-i-foto_n160731
https://maximum.fm/andrij-bogdan---novij-golova-administraciyi-prezidenta-biografiya-i-foto_n160731
https://zaxid.net/u_lvivskomu_universiteti_zapuskayut_5_innovatsiynih_program_dlya_bakalavriv_n1483633
https://zaxid.net/u_lvivskomu_universiteti_zapuskayut_5_innovatsiynih_program_dlya_bakalavriv_n1483633
https://zik.ua/news/2019/05/24/u_lvovi_z_nagody_yuvileyu_romana_ivanychuka_vidkryyut_pamyatnu_tablytsyu_ta_1578991
https://zik.ua/news/2019/05/24/u_lvovi_z_nagody_yuvileyu_romana_ivanychuka_vidkryyut_pamyatnu_tablytsyu_ta_1578991
https://24tv.ua/hto_takiy_andriy_gerus_biografiya_predstavnika_prezidenta_zelenskogo_u_kabmini_n1156790
https://24tv.ua/hto_takiy_andriy_gerus_biografiya_predstavnika_prezidenta_zelenskogo_u_kabmini_n1156790
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176. В Антарктиді розгорнули прапор Львівщини / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://ulvovi.info/ua/fullnews/101666-v-antarktidi-rozgornuli-

prapor-lvivschini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 травня 2019 р. 

У статті згадується Ігор Дикий – український зоолог, науковець, доцент 

кафедри зоології ЛНУ імені Івана Франка. 

177. В Оперному театрі обрали Міс Львів – 2019. Фото [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/v_opernomu_teatri_obraly_mis_lviv__2019_foto_99817.

html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 квітня 2019 р. Першою красунею 

Львова стала 19-річна студентка Олена Фірут, студентка юридичного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

178. В Рогатині змагалися малі й великі шахісти (ФОТО) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://report.if.ua/sport/v-rogatyni-zmagalysya-mali-j-velyki-

shahisty-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 квітня 2019 р. 

Переможець отримав кубок Рогатинської районної ради. Ним став 

львів’янин Попович Святослав Ігорович – майстер спорту України із шахів, 

старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

179. В’ятрович В. «Декомунізацію скасувати неможливо» / Володимир 

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

https://www.radiosvoboda.org/a/29954270.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 30 травня 2019 р. 

180. Вакарчук представив свою команду: хто ці люди [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/styler/vakarchuk-predstavil-svoyu-

komandu-lyudi-1557999997.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 травня 

2019 р. 

181. Василина Ю. “Посильте тиск на РФ” : Львівські студенти записали 

звернення до європейських країн (Відео) / Юлія Василина // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://galnet.fm/posylte-tysk-na-rf-lvivski-studenty-

zapysaly-zvernennya-do-yevropejskyh-krayin-video/. – Назва з екрана. – Дата 

https://ulvovi.info/ua/fullnews/101666-v-antarktidi-rozgornuli-prapor-lvivschini
https://ulvovi.info/ua/fullnews/101666-v-antarktidi-rozgornuli-prapor-lvivschini
http://tvoemisto.tv/news/v_opernomu_teatri_obraly_mis_lviv__2019_foto_99817.html
http://tvoemisto.tv/news/v_opernomu_teatri_obraly_mis_lviv__2019_foto_99817.html
http://report.if.ua/sport/v-rogatyni-zmagalysya-mali-j-velyki-shahisty-foto/
http://report.if.ua/sport/v-rogatyni-zmagalysya-mali-j-velyki-shahisty-foto/
https://www.radiosvoboda.org/a/29954270.html
https://www.rbc.ua/ukr/styler/vakarchuk-predstavil-svoyu-komandu-lyudi-1557999997.html
https://www.rbc.ua/ukr/styler/vakarchuk-predstavil-svoyu-komandu-lyudi-1557999997.html
https://galnet.fm/posylte-tysk-na-rf-lvivski-studenty-zapysaly-zvernennya-do-yevropejskyh-krayin-video/
https://galnet.fm/posylte-tysk-na-rf-lvivski-studenty-zapysaly-zvernennya-do-yevropejskyh-krayin-video/
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перегляду: 4 квітня 2019 р. Студенти філологічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка записали звернення. 

182. Вебінар «Як взяти участь у програмі ЄС з досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020»? Лікбез для початківців» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.prostir.ua/event/vebinar-yak-vzyaty-uchast-u-prohrami-es-

z-doslidzhen-ta-innovatsij-horyzont-2020-likbez-dlya-pochatkivtsiv/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 14 червня 2019 р. Спікери: Наталія Горін, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ імені Івана Франка; Оксана 

Краєвська, доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму 

факультету міжнародних відносин у ЛНУ імені Івана Франка; Оксана 

Головко-Гавришева, голова центру ім. Жана Моне Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

183. Вербовська М. Болото як порятунок / Мар’яна Вербовська // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/boloto-yak-

poryatunok. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 червня 2019 р. Торік в 

Україні Фонд Зуккова розпочав трирічний проєкт «Екосистемна адаптація 

до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток через розширення 

можливостей українських біосферних резерватів». На дводенному семінарі в 

біосферному резерваті «Розточчя» експерти обговорювали стан місцевих 

екосистем, кліматичні стреси та чинники, які їх зумовлюють. 

Використовувалися мапи, створені фахівцями з Університету сталого 

розвитку міста Еберсвальде (Німеччина) та Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

184. Вибори ректора ЛНУ: оголошено список претендентів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

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

v_317669.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 червня 2019 р.  

185. Вибори ректора ЛНУ: оголошено список претендентів [Електронний 

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

https://www.prostir.ua/event/vebinar-yak-vzyaty-uchast-u-prohrami-es-z-doslidzhen-ta-innovatsij-horyzont-2020-likbez-dlya-pochatkivtsiv/
https://www.prostir.ua/event/vebinar-yak-vzyaty-uchast-u-prohrami-es-z-doslidzhen-ta-innovatsij-horyzont-2020-likbez-dlya-pochatkivtsiv/
https://day.kyiv.ua/uk/profile/maryana-verbovska
https://day.kyiv.ua/uk/profile/maryana-verbovska
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/boloto-yak-poryatunok
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/boloto-yak-poryatunok
https://galinfo.com.ua/news/vybory_rektora_lnu_ogolosheno_spysok_pretendentiv_317669.html
https://galinfo.com.ua/news/vybory_rektora_lnu_ogolosheno_spysok_pretendentiv_317669.html
https://karpaty.news/lvivska-oblast/lviv/vibori-rektora-lnu-ogolosheno-spisok-pretendentiv
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rektora-lnu-ogolosheno-spisok-pretendentiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

5 червня 2019 р. 

186. Вибори ректора ЛНУ: стабільність чи розвиток? [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

https://galinfo.com.ua/articles/vybory_rektora_lnu_stabilnist_chy_rozvytok_3187

06.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 червня 2019 р.  

187. Визначено лауреатів премії імені Івана Франка 2019 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=21267. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 21 червня 2019 р. У номінації «За кращу наукову 

роботу в інформаційній сфері» із 13 висунутих робіт премію здобула книга 

науковців ЛНУ ім. І. Франка Галини та Андрія Яценків «Публіцистика Івана 

Франка», видана університетом в 2017 році.  

188. Визначено лауреатів премії імені Івана Франка 2019 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://bukvoid.com.ua/events/premii/2019/06/19/173510.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 26 червня 2019 р. У номінації «За кращу наукову роботу в 

інформаційній сфері» із 13 висунутих робіт премію здобула книга науковців 

ЛНУ ім. І. Франка Галини та Андрія Яценків «Публіцистика Івана Франка», 

видана університетом в 2017 році. 

189. Вийшла з коледжу і зникла: львівська поліція розшукує студентку 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/396320-vyishla-z-koledzhu-i-znykla-u-

lvovi-rozshukuuit-studentku. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 травня 

2019 р. Розшукують студентку Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана 

Франка Катерину Михайлюк. 

190. Виставка-ярмарка “Lviv Fashion park” у Львові відбудеться 1−2 червня / 

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

adm.lviv.ua/news/society/public-sector/264129-vystavka-iarmarka-lviv-fashion-

park-u-lvovi-vidbudetsia-1-2-chervnia. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

https://karpaty.news/lvivska-oblast/lviv/vibori-rektora-lnu-ogolosheno-spisok-pretendentiv
https://galinfo.com.ua/articles/vybory_rektora_lnu_stabilnist_chy_rozvytok_318706.html
https://galinfo.com.ua/articles/vybory_rektora_lnu_stabilnist_chy_rozvytok_318706.html
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=21267
http://bukvoid.com.ua/events/premii/2019/06/19/173510.html
http://bukvoid.com.ua/info/writers/Franko_Ivan.html
https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/396320-vyishla-z-koledzhu-i-znykla-u-lvovi-rozshukuuit-studentku
https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/396320-vyishla-z-koledzhu-i-znykla-u-lvovi-rozshukuuit-studentku
https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/264129-vystavka-iarmarka-lviv-fashion-park-u-lvovi-vidbudetsia-1-2-chervnia
https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/264129-vystavka-iarmarka-lviv-fashion-park-u-lvovi-vidbudetsia-1-2-chervnia
https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/264129-vystavka-iarmarka-lviv-fashion-park-u-lvovi-vidbudetsia-1-2-chervnia


46 

 

6 травня 2019 р. Через місяць на території парку ім. І. Франка (площа перед 

ЛНУ імені Івана Франка) відбудеться виставка-ярмарка “Lviv Fashion park”. 

191. Відійшла у вічність працівниця Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка 

Романа Коваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

eky_lnu_im_i_franka_romana_koval_317447.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 4 червня 2019 р.  

192. Відомий меценат Віктор Вінтоняк балотується до Верховної Ради від Івано-

Франківська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://versii.if.ua/novunu/vidomiy-metsenat-viktor-vintonyak-balotuyetsya-do-

verhovnoyi-radi-vid-ivano-frankivska/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

20 червня 2019 р. У Вінтоняка три вищих освіти: інженер з автоматизації 

(Івано-Франківський інститут нафти і газу), фінансовий менеджер 

(Київський інститут інвестиційного менеджменту), юрист (ЛНУ імені 

Івана Франка). 

193. Вінокуров Я. Зеленський призначив колишнього члена НКРЕКП Андрія 

Геруса своїм представником у Кабміні / Ярослав Вінокуров [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://hromadske.ua/posts/zelenskij-priznachiv-

kolishnogo-chlena-nkrekp-andriya-gerusa-svoyim-predstavniko-u-kabmini. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 травня 2019 р. У 2004 році Андрій Герус 

закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

194. Віртуальна мандрівка до Антарктиди: НАНЦ оприлюднив 3d-тур станцією 

"Академік Вернадський" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://prm.ua/virtualna-mandrivka-do-antarktidi-nants-oprilyudniv-3d-tur-

stantsiyeyu-akademik-vernadskiy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

14 червня 2019 р. Керівником зимівлі обрано доцента кафедри зоології ЛНУ 

ім. Івана Франка - Ігоря Дикого. 

195. Вітаємо студентку ІФТКН Марину Чубрей з блискучою перемогою 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/news&data[5012][id]=10837. – Назва 

https://galinfo.com.ua/news/vidiyshla_u_vichnist_pratsivnytsya_naukovoi_biblioteky_lnu_im_i_franka_romana_koval_317447.html
https://galinfo.com.ua/news/vidiyshla_u_vichnist_pratsivnytsya_naukovoi_biblioteky_lnu_im_i_franka_romana_koval_317447.html
https://versii.if.ua/novunu/vidomiy-metsenat-viktor-vintonyak-balotuyetsya-do-verhovnoyi-radi-vid-ivano-frankivska/
https://versii.if.ua/novunu/vidomiy-metsenat-viktor-vintonyak-balotuyetsya-do-verhovnoyi-radi-vid-ivano-frankivska/
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-priznachiv-kolishnogo-chlena-nkrekp-andriya-gerusa-svoyim-predstavniko-u-kabmini
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-priznachiv-kolishnogo-chlena-nkrekp-andriya-gerusa-svoyim-predstavniko-u-kabmini
https://prm.ua/virtualna-mandrivka-do-antarktidi-nants-oprilyudniv-3d-tur-stantsiyeyu-akademik-vernadskiy/
https://prm.ua/virtualna-mandrivka-do-antarktidi-nants-oprilyudniv-3d-tur-stantsiyeyu-akademik-vernadskiy/
http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/news&data%5b5012%5d%5bid%5d=10837
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з екрана. – Дата перегляду: 17 квітня 2019 р. У Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт у секції “Фізика і астрономія” беруть участь 

38 студентів з провідних університетів (в тому числі Львівський 

національний університет ім. Івана Франка). 

196. Владислав Власюк: ТОП - 20 найкращих правничих шкіл України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://minjust.gov.ua/news/ministry/vladislav-vlasyuk-top---20-naykraschih-

pravnichih-shkil-ukraini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 червня 2019 р. 

Перші позиції рейтингів посідають, зокрема, НУ «Києво-Могилянська 

академія», КНУ імені Тараса Шевченка, ЛНУ імені Івана Франка. 

197. Власенко В. Посаду ректора Львівського національного університету може 

зайняти богородчанець Ярослав Гарасим / Власта Власенко [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://westnews.com.ua/posadu-rektora-lvivskogo-

natsionalnogo-universitetu-mozhe-zaynyati-bogorodchanets-yaroslav-garasim/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 червня 2019 р. 

198. Волинянин Андрій Герус: хто він, представник президента в Кабміні 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rayon.in.ua/news/153453-

volinianin-andrii-gerus-hto-vin-predstavnik-prezidenta-v-kabmini. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 4 червня 2019 р. Андрій Герус закінчив ЛНУ імені 

Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна 

кібернетика. 

199. Волинянин представлятиме Зеленського в уряді [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.volynpost.com/news/138518-volynianyn-

predstavliatyme-zelenskogo-v-uriadi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

23 травня 2019 р. Мова йде про Геруса Андрія, який закінчив ЛНУ імені Івана 

Франка. 

200. Володимир В’ятрович: Зеленський програє, бо він не політик [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29860576.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 квітня 2019 р. В’ятрович В. працював у 

ЛНУ імені Івана Франка. 

https://minjust.gov.ua/news/ministry/vladislav-vlasyuk-top---20-naykraschih-pravnichih-shkil-ukraini
https://minjust.gov.ua/news/ministry/vladislav-vlasyuk-top---20-naykraschih-pravnichih-shkil-ukraini
https://westnews.com.ua/author/vlasta/
https://westnews.com.ua/author/vlasta/
https://westnews.com.ua/posadu-rektora-lvivskogo-natsionalnogo-universitetu-mozhe-zaynyati-bogorodchanets-yaroslav-garasim/
https://westnews.com.ua/posadu-rektora-lvivskogo-natsionalnogo-universitetu-mozhe-zaynyati-bogorodchanets-yaroslav-garasim/
https://rayon.in.ua/news/153453-volinianin-andrii-gerus-hto-vin-predstavnik-prezidenta-v-kabmini
https://rayon.in.ua/news/153453-volinianin-andrii-gerus-hto-vin-predstavnik-prezidenta-v-kabmini
http://www.volynpost.com/news/138518-volynianyn-predstavliatyme-zelenskogo-v-uriadi
http://www.volynpost.com/news/138518-volynianyn-predstavliatyme-zelenskogo-v-uriadi
https://www.radiosvoboda.org/a/29860576.html
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201. Володимир В'ятрович: «Втомлені, але живі, взяли відповідальність за 

державу на себе» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/29994938.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 14 червня 2019 р. 

202. Володимир Зеленський назвав трьох претендентів на посаду голови ЛОДА 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zaxid.net/volodimir_zelenskiy_nazvav_troh_pretendentiv_na_posadu_golo

vi_loda_n1483485. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 червня 2019 р. Серед 

кандидатів на цю посаду є 35-річний юрист та почесний консул Австрії 

М. Мальський, син декана факультету міжнародних відносин ЛНУ імені 

Івана Франка. 

203. Володимир Мельник знову очолить ЛНУ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://varianty.lviv.ua/63705-volodymyr-melnyk-znovu-ocholyt-lnu. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 червня 2019 р. 

204. Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування»: переможці, фото та відео [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://fsp.kpi.ua/ua/vseukrayinska-olimpiada-zi-spetsialnosti-

publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-peremozhtsi-foto-ta-video/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 23 травня 2019 р. За високий рівень теоретико-

практичної підготовки з питань сталого розвитку суспільства: Дрозд Юрій 

Ігорович (ЛНУ імені Івана Франка); за високий рівень знань з теорії та 

практики публічного управління та адміністрування розвитку 

громадянського суспільства: Кобець Катерина Олександрівна (ЛНУ імені 

Івана Франка). 

205. Всеукраїнські наукові читання «Іван Крип’якевич у родинній традиції, 

науці, суспільстві» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.inst-

ukr.lviv.ua/uk/news/news/?newsid=881. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

19 червня 2019 р. У дискусії та обговоренні доповідей взяли участь науковці 

Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львівського 

національного університету ім. Івана Франка. 

https://www.radiosvoboda.org/a/29994938.html
https://zaxid.net/volodimir_zelenskiy_nazvav_troh_pretendentiv_na_posadu_golovi_loda_n1483485
https://zaxid.net/volodimir_zelenskiy_nazvav_troh_pretendentiv_na_posadu_golovi_loda_n1483485
https://varianty.lviv.ua/63705-volodymyr-melnyk-znovu-ocholyt-lnu
https://fsp.kpi.ua/ua/vseukrayinska-olimpiada-zi-spetsialnosti-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-peremozhtsi-foto-ta-video/
https://fsp.kpi.ua/ua/vseukrayinska-olimpiada-zi-spetsialnosti-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-peremozhtsi-foto-ta-video/
http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/news/news/?newsid=881
http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/news/news/?newsid=881
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206. Вступати в магістратуру за результатами ЄВІ будуть понад 65 тис. студентів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ukr.lb.ua/society/2019/06/05/428827_vstupati_magistraturu.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 6 червня 2019 р. Львівський національний 

університет імені Івана Франка (1626 заяв). 

207. Гаврилович І. Запашний цвіт Марка Черемшини / Іван Гаврилович // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://galychyna.if.ua/analytic/zapashniy-tsvit-marka-cheremshini/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 19 червня 2019 р. Про значення літературної 

спадщини М. Черемшини для наших сучасників мовив декан філологічного 

факультету, професор кафедри фольклористики ім. академіка Філарета 

Колесси ЛНУ ім. І. Франка Святослав Пилипчук. 

208. Гарасим женеться за двома зайцями в обійсті Вакарчука [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/63474-harasym-zhenetsia-za-

dvoma-zaitsiamy-v-obiisti-vakarchuka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

14 червня 2019 р.  

209. Герус Андрій: представник Президента у Кабінеті Міністрів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://legalhub.online/dosye/gerus-andrij. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 23 травня 2019 р. Герус Андрій закінчив ЛНУ імені 

Івана Франка. 

210. Головчин О. Як у львівській обсерваторії збирають дані навіть для 

міжнародних космічних організацій / Ольга Головчин // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://galnet.fm/yak-u-lvivskij-observatoriyi-

zbyrayut-dani-navit-dlya-mizhnarodnyh-kosmichnyh-organizatsij/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 16 квітня 2019 р. Розповідає Ігор Підстригач, 

працівник астрономічної обсерваторії ЛНУ імені Івана Франка. 

211. Гриневич у Львівському університеті відкрила два центри з науковою базою 

для досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zik.ua/news/2019/03/29/grynevych_u_lvivskomu_universyteti_vidkryla_dv

https://ukr.lb.ua/society/2019/06/05/428827_vstupati_magistraturu.html
https://galychyna.if.ua/analytic/zapashniy-tsvit-marka-cheremshini/
https://varianty.lviv.ua/63474-harasym-zhenetsia-za-dvoma-zaitsiamy-v-obiisti-vakarchuka
https://varianty.lviv.ua/63474-harasym-zhenetsia-za-dvoma-zaitsiamy-v-obiisti-vakarchuka
https://legalhub.online/dosye/gerus-andrij
https://galnet.fm/yak-u-lvivskij-observatoriyi-zbyrayut-dani-navit-dlya-mizhnarodnyh-kosmichnyh-organizatsij/
https://galnet.fm/yak-u-lvivskij-observatoriyi-zbyrayut-dani-navit-dlya-mizhnarodnyh-kosmichnyh-organizatsij/
https://zik.ua/news/2019/03/29/grynevych_u_lvivskomu_universyteti_vidkryla_dva_tsentry_z_naukovoyu_bazoyu_dlya_1539815
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a_tsentry_z_naukovoyu_bazoyu_dlya_1539815. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 4 квітня 2019 р.  

212. Гулюк Є. Львівський Бжезінський, або чому характер – це важливо! / Євген 

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

lviv.in.ua/lvivskyj-bzhezinskyj-abo-chomu-harakter-cze-vazhlyvo/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 7 травня 2019 р. Стаття про працю Адольфа та 

Адольфа Марію Бохенських “Tendencje samobójcze narodu polskiego”. Адольф 

Марія Бохенський отримав ступінь магістра права у Львівському 

університеті. 

213. Два донецьких виші-переселенці потрапили у ТОП-20 українського 

рейтингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://shotam.info/dva-

donets-kykh-vyshi-pereselentsi-postapyly-u-top-20-ukrains-koho-reytynhu/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 травня 2019 р. За цим рейтингом 

Чернівецький національний університет ім. Федьковича посунув з третьої 

сходинки ЛНУ ім. Франка. 

214. Два львівських університети потрапили у десятку рейтингу "Топ-200 

Україна 2019" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://galinfo.com.ua/news/lvivskyy_universytet_zaymaie_4_pozytsiyu_u_reytyn

gu_top200_ukraina_2019_318546.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

14 червня 2019 р. ЛНУ імені Івана Франка – на дев’ятій позиції рейтингу. 

215. Де найкраще навчають “айтішників” в Україні [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2714444-de-najkrase-

navcaut-ajtisnikiv-v-ukraini.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 червня 

2019 р. На десятій сходинці рейтингу – ЛНУ імені Івана Франка – 6,3 бала з 

10. 

216. Де найкраще навчають “айтішників” в Україні. ЧНУ − дев'ятий 

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

oblast/de-naykrashche-navchayut-aytishnikiv-v-ukrayini-chnu-devyatiy. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 5 червня 2019 р. На десятій сходинці рейтингу –

ЛНУ імені Івана Франка – 6,3 бала з 10. 

https://zik.ua/news/2019/03/29/grynevych_u_lvivskomu_universyteti_vidkryla_dva_tsentry_z_naukovoyu_bazoyu_dlya_1539815
http://photo-lviv.in.ua/lvivskyj-bzhezinskyj-abo-chomu-harakter-cze-vazhlyvo/
http://photo-lviv.in.ua/lvivskyj-bzhezinskyj-abo-chomu-harakter-cze-vazhlyvo/
https://shotam.info/dva-donets-kykh-vyshi-pereselentsi-postapyly-u-top-20-ukrains-koho-reytynhu/
https://shotam.info/dva-donets-kykh-vyshi-pereselentsi-postapyly-u-top-20-ukrains-koho-reytynhu/
https://galinfo.com.ua/news/lvivskyy_universytet_zaymaie_4_pozytsiyu_u_reytyngu_top200_ukraina_2019_318546.html
https://galinfo.com.ua/news/lvivskyy_universytet_zaymaie_4_pozytsiyu_u_reytyngu_top200_ukraina_2019_318546.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2714444-de-najkrase-navcaut-ajtisnikiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2714444-de-najkrase-navcaut-ajtisnikiv-v-ukraini.html
https://karpaty.news/chernivecka-oblast/de-naykrashche-navchayut-aytishnikiv-v-ukrayini-chnu-devyatiy
https://karpaty.news/chernivecka-oblast/de-naykrashche-navchayut-aytishnikiv-v-ukrayini-chnu-devyatiy
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217. День інформаційних технологій у місті Львів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://list.in.ua/8822188029-День-інформаційних-

технологій. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 квітня 2019 р. Місце 

проведення: ЛНУ імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 50). 

218. День міста Львова: як святкуватимемо [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://lemberg-news.info/den-m-sta-lvova-yak-svyatkuvatimemo/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 травня 2019 р. Програма святкування Дня 

міста Львова, 4 травня, у суботу: 11:00 – Сніданок з Василем Кметем: 

“Gazette de Leopol”: вікно і дзеркало міської спільноти” ; 13:00 – Лекція Ігоря 

Петрія: “Місто і містяни: повсякденне життя Львова у 1901-1914 рр.; 15:00 

– Лекція Миколи Ільківа-Свидницького: “Між мистецтвом і наукою: 

львівські ерудити кін. XVIII − п. пол. ХІХ ст.”. 

219. Держкомтелерадіо: Визначено лауреатів премії імені Івана Франка 2019 

року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhkomteleradio-viznacheno-laureativ-

premiyi-imeni-ivana-franka-2019-roku. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

21 червня 2019 р. У номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній 

сфері» із 13 висунутих робіт премію здобула книга науковців Львівського 

національного університету ім. І. Франка Галини та Андрія Яценків 

«Публіцистика Івана Франка», видана університетом в 2017 році.  

220. Дискусія «Як збройний конфлікт на сході України вплинув на спроможність 

системи правосуддя»: результати звіту, виклики та спільна відповідальність 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.irf.ua/allevents/news/diskusiya_yak_zbroyniy_konflikt_na_skhodi_uk

raini_vplinuv_na_spromozhnist_sistemi_pravosuddya_rezultati_zvitu_vikliki_ta_

spilna_vidpovidalnist/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 травня 2019 р. 

Про те, наскільки система правосуддя в Україні загалом і конкретно у Львові 

готова реагувати на ці виклики говорив Олег Ільницький, доцент кафедри 

адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка, кандидат 

юридичних наук. 

https://list.in.ua/8822188029-День-інформаційних-технологій
https://list.in.ua/8822188029-День-інформаційних-технологій
https://list.in.ua/101915/%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-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2#company-events
https://lemberg-news.info/den-m-sta-lvova-yak-svyatkuvatimemo/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhkomteleradio-viznacheno-laureativ-premiyi-imeni-ivana-franka-2019-roku
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhkomteleradio-viznacheno-laureativ-premiyi-imeni-ivana-franka-2019-roku
http://www.irf.ua/allevents/news/diskusiya_yak_zbroyniy_konflikt_na_skhodi_ukraini_vplinuv_na_spromozhnist_sistemi_pravosuddya_rezultati_zvitu_vikliki_ta_spilna_vidpovidalnist/
http://www.irf.ua/allevents/news/diskusiya_yak_zbroyniy_konflikt_na_skhodi_ukraini_vplinuv_na_spromozhnist_sistemi_pravosuddya_rezultati_zvitu_vikliki_ta_spilna_vidpovidalnist/
http://www.irf.ua/allevents/news/diskusiya_yak_zbroyniy_konflikt_na_skhodi_ukraini_vplinuv_na_spromozhnist_sistemi_pravosuddya_rezultati_zvitu_vikliki_ta_spilna_vidpovidalnist/


52 

 

221. Для львівського актора та режисера Федора Стригуна просять здати кров 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2411548/dla-lvivskogo-aktora-ta-rezisera-fedora-

striguna-prosat-zdati-krov. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 червня 2019 р. 

Федір Стригун викладає на акторському відділенні філологічного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

222. Дні науки філософського факультету 2019 у місті Львів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/Львів/afisha/88031-Дні-науки-

філософського-факультету-2019. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 квітня 

2019 р. Місце проведення: ЛНУ імені Івана Франка (вул. Університетська, 1). 

223. Дні філологічного факультету у місті Львів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://list.in.ua/89646-Дні-філологічного-факультету. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 23 травня 2019 р. Місце проведення: ЛНУ імені 

Івана Франка. 

224. Доротич М. Корону “Міс Львів-2019” одягнули майбутній юристці / Марія 

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

https://wz.lviv.ua/news/388771-koronu-mis-lviv-2019-odiahnuly-maibutnii-

iurysttsi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 квітня 2019 р. 19-річна 

студентка Франкового університету Олена Фірут каже, про перемогу на 

конкурсі краси мріяла з дитинства. 

225. Дуляба Н. Львівський пам’ятник наплічнику потрапить у Книгу рекордів 

України / Наталя Дуляба [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/news/2019/05/15/lvivskyj-pam-yatnyk-naplichnyku-

potrapyt-u-knygu-rekordiv-ukrayiny. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

21 травня 2019 р. У подвір’ї географічного факультету ЛНУ імені Івана 

Франка відбулася урочиста реєстрація та занесення пам’ятника наплічнику 

до Національного реєстру рекордів України. 

226. Енергетичний експерт Герус став представником президента Зеленського в 

Кабміні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://novynarnia.com/2019/05/22/energetichniy-ekspert-gerus-stav-

https://www.032.ua/news/2411548/dla-lvivskogo-aktora-ta-rezisera-fedora-striguna-prosat-zdati-krov
https://www.032.ua/news/2411548/dla-lvivskogo-aktora-ta-rezisera-fedora-striguna-prosat-zdati-krov
https://list.in.ua/Львів/afisha/88031-Дні-науки-філософського-факультету-2019
https://list.in.ua/Львів/afisha/88031-Дні-науки-філософського-факультету-2019
https://list.in.ua/101915/%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-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2#company-events
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89646-%D0%94%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
https://wz.lviv.ua/news/388771-koronu-mis-lviv-2019-odiahnuly-maibutnii-iurysttsi
https://wz.lviv.ua/news/388771-koronu-mis-lviv-2019-odiahnuly-maibutnii-iurysttsi
https://wz.lviv.ua/news/388771-koronu-mis-lviv-2019-odiahnuly-maibutnii-iurysttsi
https://portal.lviv.ua/news/2019/05/15/lvivskyj-pam-yatnyk-naplichnyku-potrapyt-u-knygu-rekordiv-ukrayiny
https://portal.lviv.ua/news/2019/05/15/lvivskyj-pam-yatnyk-naplichnyku-potrapyt-u-knygu-rekordiv-ukrayiny
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predstavnikom-prezidenta-zelenskogo-v-kabmini/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 травня 2019 р. Герус А. закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

227. Завтра у Львові відбудеться «Кольоровий пробіг»: очікуються зміни в русі 

громадського транспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://varta1.com.ua/zavtra-u-lvovi-vidbudetsya-kolorovyj-probig-ochikuyutsya-

zminy-v-rusi-gromadskogo-transportu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

21 червня 2019 р. У суботу, 22 червня, навпроти входу в головний корпус 

Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться 

старт першого Кольорового пробігу у Львові New Balance Lviv Color Run 

2019. 

228. Захоплення і шок «Мельпомени Таврії» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://newday.kherson.ua/zahoplennya-i-shok-melpomeni-tavrii/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 травня 2019 р. До складу експертної ради 

з чотирьох представників увійшла кандидат мистецтвознавства, доцент 

Львівського національного університету, заслужений журналіст України 

Світлана Максименко. 

229. Зеленський призначив волинянина Андрія Геруса своїм представником у 

Кабміні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://p-

p.com.ua/news/zelenskyi-pryznachyv-volynyanyna-andriya-gerusa-svoim-

predstavnykom-u-kabmini/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 травня 

2019 р. У 2004 році Андрій Герус закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

230. Зеленський призначив свого представника в уряді [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://racurs.ua/ua/n122216-zelenskyy-pryznachyv-svogo-

predstavnyka-v-uryadi.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 травня 

2019 р. Герус А. закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

231. ЗНО в магістратуру будуть здавати 65 тисяч вступників [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://glavcom.ua/news/zno-v-magistraturu-budut-

zdavati-65-tisyach-vstupnikiv-599654.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

6 червня 2019 р. Львівський національний університет імені Івана Франка 

(1626 заяв). 

https://novynarnia.com/2019/05/22/energetichniy-ekspert-gerus-stav-predstavnikom-prezidenta-zelenskogo-v-kabmini/
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232. Ігор Дикий, керівник антарктичної експедиції [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2694206-igor-dikij-

kerivnik-antarkticnoi-ekspedicii.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

7 травня 2019 р. Ігор Дикий, доцент кафедри зоології ЛНУ імені Івана Франка. 

233. Інтереси Зеленського у Кабміні представлятиме Андрій Герус [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://konkurent.in.ua/publication/41176/interesi-

zelenskogo-u-kabmini-predstavlyatime-andriy-gerus/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 травня 2019 р. Герус А. у 2004 році закінчив ЛНУ імені Івана 

Франка. 

234. Історик Ігор Лильо презентує у Львові свою монографію [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/istoryk-igor-lylo-prezentuye-u-

lvovi-svoyu-monografiyu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 травня 2019 р. 

Ігор Лильо, доцент ЛНУ імені Івана Франка. 

235. Кметь В. У Львові презентували другу частину книги про Борщівську 

народну сорочку / Вікторія Кметь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://photo-lviv.in.ua/u-lvovi-prezentuvaly-drugu-chastynu-knygy-pro-

borshhivsku-narodnu-sorochku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 травня 

2019 р.  

236. Книжкова виставка: 455 років від дня народження Вільяма Шекспіра у місті 

Львів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/87023-

Книжкова-виставка:-455-років-від-дня-народження-Вільяма-Шекспіра. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 квітня 2019 р. Місце проведення: НБ ЛНУ 

імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5). 

237. Кокора А.-Л. Княже місто святкувало так, що аж в Тернополі чули / Анна-

Лілія Кокора // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lenta.te.ua/society/2019/05/08/109876.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 8 травня 2019 р. Кокора Анна-Лілія, студентка факультету 

журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

238. Косянчук І. У Львові говоритимуть про правосуддя в умовах збройної 

агресії Російської Федерації / Інна Косянчук // [Електронний ресурс]. – Режим 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2694206-igor-dikij-kerivnik-antarkticnoi-ekspedicii.html
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доступу : https://www.poglyad.tv/u-lvovi-govorytymut-pro-pravosuddya-v-

umovah-zbrojnoyi-agresiyi-rosijskoyi-federatsiyi/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 6 травня 2019 р. Серед учасників дискусії Олег Ільницький, доцент 

кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка. 

239. Котенський А. Львів’янин у суді домігся скасування регіональної мови в 

Дніпрі / Андрій Котенський // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/news/2019/05/06/lviv-yanyn-u-sudi-domigsya-skasuvannya-

regionalnoyi-movy-v-dnipri. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 травня 

2019 р. Мова йде про доцента кафедри програмування ЛНУ імені Івана 

Франка С. Літинського. 

240. Кравченко О. Двічі балотувався в Раду, працював в урядах Тимошенко й 

Азарова, був адвокатом Коломойського. Що відомо про нового главу 

Адміністрації Президента Богдана / Олена Кравченко [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://gordonua.com/ukr/publications/-dvichi-

balotuvavsja-v-radu-pratsjuvav-v-urjadah-timoshenko-i-azarova-buv-advokatom-

kolomojskogo-shcho-vidomo-pro-novomu-glavi-administratsiji-prezidenta-

bogdani-981601.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 травня 2019 р. 

Богдан А. закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

241. Кремзель Д. Куди і скільки: як проходила реєстрація на ЗНО в магістратуру 

/ Дарія Кремзель // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://vseosvita.ua/news/kudi-i-skilki-ak-prohodila-reestracia-na-zno-v-

magistraturu-3805.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 червня 2019 р. 

Університети-фаворити серед студентів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка (1626 заяв). 

242. Лазуркевич С. У лісі під Львовом знайшли мертвим зниклого напередодні 

19-річного студента / Софія Лазуркевич // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

https://zaxid.net/u_lisi_pid_lvovom_znayshli_mertvim_zniklogo_naperedodni_19

_richnogo_studenta_n1483766. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 червня 
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2019 р. Савляк Д. навчався на другому курсі історичного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка. 

243. Лекцій “Стефан Банах і Львівська математична школа” у місті Львів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/88221-Лекцій-

"Стефан-Банах-і-Львівська-математична-школа". – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 22 квітня 2019 р. Запрошуємо на лекцію доктора фізико-

математичних наук, професора ЛНУ імені Івана Франка Михайла Зарічного. 

244. Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук 16 травня представив команду 

своєї партії Голос, з якою піде на парламентські вибори [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/p-yat-golosiv-

shcho-vidomo-pro-chleniv-komandi-svyatoslava-vakarchuka-50022029.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 травня 2019 р. 

245. ЛНУ ім.Франка знову не потрапив в рейтинг кращих університетів світу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

hyh_universytetiv_svitu_318958.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

19 червня 2019 р.  

246. Локальна історія: від польових досліджень до публічної історії у місті Львів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/90862-Локальна-

історія:-від-польових-досліджень-до-публічної-історії. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 23 травня 2019 р. Місце проведення: Музей історії ЛНУ імені 

Івана Франка. 

247. Любомир Гузар звернувся до Ватикану з проханням посприяти постановці 

«Мойсея», і сталося чудо, − Мирослав Скорик [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://fakty.ua/308419-lyubomir-guzar-zvernuvsya-do-vatikanu-z-

prohannyam-pospriyati-postanovci-mojseya-i-stalosya-chudo---miroslav-skorik. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 червня 2019 р. У статті згаданий 

випускник юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Тадей Едер. 

248. Львів у 1979 році: ретро листівки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://photo-lviv.in.ua/lviv-u-1979-roczi-retro-lystivky/. – Назва з екрана. – Дата 

https://list.in.ua/88221-Лекцій-%22Стефан-Банах-і-Львівська-математична-школа
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https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/p-yat-golosiv-shcho-vidomo-pro-chleniv-komandi-svyatoslava-vakarchuka-50022029.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/p-yat-golosiv-shcho-vidomo-pro-chleniv-komandi-svyatoslava-vakarchuka-50022029.html
https://galinfo.com.ua/news/lnu_imfranka_znovu_ne_potrapyv_v_reytyng_krashchyh_universytetiv_svitu_318958.html
https://galinfo.com.ua/news/lnu_imfranka_znovu_ne_potrapyv_v_reytyng_krashchyh_universytetiv_svitu_318958.html
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89321-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96-%D1%96-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%2C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96:-%D0%B4%D0%BE-140-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%22
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89321-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96-%D1%96-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%2C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96:-%D0%B4%D0%BE-140-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%22
https://fakty.ua/308419-lyubomir-guzar-zvernuvsya-do-vatikanu-z-prohannyam-pospriyati-postanovci-mojseya-i-stalosya-chudo---miroslav-skorik
https://fakty.ua/308419-lyubomir-guzar-zvernuvsya-do-vatikanu-z-prohannyam-pospriyati-postanovci-mojseya-i-stalosya-chudo---miroslav-skorik
http://photo-lviv.in.ua/lviv-u-1979-roczi-retro-lystivky/
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перегляду: 21 травня 2019 р. Серед ретро листівок є листівка із зображенням 

Львівського університету 1979 р. 

249. Львів’ян запрошують на день відкритих дверей до ботанічного саду: зацвіли 

магнолії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varta1.com.ua/lviv-

yan-zaproshuyut-na-den-vidkrytyh-dverej-do-botanichnogo-sadu-zatsvily-

magnoliyi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 квітня 2019 р. У неділю, 21-

го квітня, у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка відбудеться День 

відкритих дверей.  

250. Львів’ян запрошують на День відкритих дверей одразу у два Ботанічні сади 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://inlviv.in.ua/lviv/lviv-yan-

zaproshuyut-na-den-vidkrytyh-dverej-odrazu-u-dva-botanichni-sady. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 22 квітня 2019 р. У неділю, 21-го квітня, у 

Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка відбудеться День відкритих 

дверей. 

251. Львів’ян кличуть в ботанічний сад на “День відкритих дверей” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://inlviv.in.ua/lviv/lviv-yan-

klychut-v-botanichnyj-sad-na-den-vidkrytyh-

dverej?fbclid=IwAR0CvAswB13j9Yy9GSrPuDsWofj3iXeEKV7VvxMZm_9O4

Xb_ux9sh8PjXO0. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 квітня 2019 р. 

7 квітня з 14:00 до 18:00 у ботанічному саду Львівського національного 

університету імені Івана Франка під гаслом “Провісники весни” триватиме 

“День відкритих дверей”. 

252. Львів’ян кличуть в Ботанічний сад помилуватись ірисами [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/lvivyan_klychut_v_botanichnyy_sad_pomyluvatys_irysa

my_100722.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2019 р. 

253. Львівський Бжезінський, або чому характер – це важливо! [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/lvivskyj-bzhezinskyj-abo-

chomu-harakter-cze-vazhlyvo/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 травня 

2019 р.  

https://varta1.com.ua/lviv-yan-zaproshuyut-na-den-vidkrytyh-dverej-do-botanichnogo-sadu-zatsvily-magnoliyi/
https://varta1.com.ua/lviv-yan-zaproshuyut-na-den-vidkrytyh-dverej-do-botanichnogo-sadu-zatsvily-magnoliyi/
https://varta1.com.ua/lviv-yan-zaproshuyut-na-den-vidkrytyh-dverej-do-botanichnogo-sadu-zatsvily-magnoliyi/
https://inlviv.in.ua/lviv/lviv-yan-zaproshuyut-na-den-vidkrytyh-dverej-odrazu-u-dva-botanichni-sady
https://inlviv.in.ua/lviv/lviv-yan-zaproshuyut-na-den-vidkrytyh-dverej-odrazu-u-dva-botanichni-sady
https://inlviv.in.ua/lviv/lviv-yan-klychut-v-botanichnyj-sad-na-den-vidkrytyh-dverej?fbclid=IwAR0CvAswB13j9Yy9GSrPuDsWofj3iXeEKV7VvxMZm_9O4Xb_ux9sh8PjXO0
https://inlviv.in.ua/lviv/lviv-yan-klychut-v-botanichnyj-sad-na-den-vidkrytyh-dverej?fbclid=IwAR0CvAswB13j9Yy9GSrPuDsWofj3iXeEKV7VvxMZm_9O4Xb_ux9sh8PjXO0
https://inlviv.in.ua/lviv/lviv-yan-klychut-v-botanichnyj-sad-na-den-vidkrytyh-dverej?fbclid=IwAR0CvAswB13j9Yy9GSrPuDsWofj3iXeEKV7VvxMZm_9O4Xb_ux9sh8PjXO0
https://inlviv.in.ua/lviv/lviv-yan-klychut-v-botanichnyj-sad-na-den-vidkrytyh-dverej?fbclid=IwAR0CvAswB13j9Yy9GSrPuDsWofj3iXeEKV7VvxMZm_9O4Xb_ux9sh8PjXO0
http://tvoemisto.tv/news/lvivyan_klychut_v_botanichnyy_sad_pomyluvatys_irysamy_100722.html
http://tvoemisto.tv/news/lvivyan_klychut_v_botanichnyy_sad_pomyluvatys_irysamy_100722.html
http://photo-lviv.in.ua/lvivskyj-bzhezinskyj-abo-chomu-harakter-cze-vazhlyvo/
http://photo-lviv.in.ua/lvivskyj-bzhezinskyj-abo-chomu-harakter-cze-vazhlyvo/
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254. Львівський Ботанічний сад запрошує на «День відкритих дверей» (ФОТО) 

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

botanichnyj-sad-zaproshuye-na-den-vidkrytyh-dverej-foto/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 27 травня 2019 р.  

255. Львівський ботанічний сад кличе на День відкритих дверей [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://inlviv.in.ua/lviv/lvivskyj-botanichnyj-sad-

klyche-na-den-vidkrytyh-

dverej?fbclid=IwAR2Fzg6FIyOszkBkauQUBTDOrEk5Jj0-

WmQXsZVXgks_qotasno4aTelH8Y. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

24 травня 2019 р. 

256. Львівський пам’ятник наплічнику занесли в Книгу рекордів України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/lvivskyj-pam-

yatnyk-naplichnyku-zanesly-v-knygu-rekordiv-ukrayiny/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 21 травня 2019 р. 16 травня 2019 року у подвір’ї 

географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка відбулася урочиста 

реєстрація та занесення пам’ятника наплічнику до Національного реєстру 

рекордів України у номінації «Перший пам’ятник наплічнику». 

257. Львівські студенти ініціювали доброчинний театральний марафон 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dailylviv.com/news/kultura/lvivski-studenty-initsiyuvaly-dobrochynnyi-

teatralnyi-marafon-72810. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 червня 2019 р. 

«Доброчинний театральний марафон «А я вірю!» ініціюють студенти ІІІ 

курсу факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка. 

258. Львів'ян запрошують подивитися на цвітіння ірисів у ботанічний сад 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/63106-lvivian-

zaproshuiut-podyvytysia-na-tsvitinnia-irysiv-u-botanichnyi-sad. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 3 червня 2019 р. 

259. Магазова А. Нові кадри Володимира Зеленського (довідкова інформація) / 

Анастасія Магазова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ua.krymr.com/a/faces-of-the-team-of-vlodymyr-zelensky/29958296.html. – 

https://varta1.com.ua/lvivskyj-botanichnyj-sad-zaproshuye-na-den-vidkrytyh-dverej-foto/
https://varta1.com.ua/lvivskyj-botanichnyj-sad-zaproshuye-na-den-vidkrytyh-dverej-foto/
https://inlviv.in.ua/lviv/lvivskyj-botanichnyj-sad-klyche-na-den-vidkrytyh-dverej?fbclid=IwAR2Fzg6FIyOszkBkauQUBTDOrEk5Jj0-WmQXsZVXgks_qotasno4aTelH8Y
https://inlviv.in.ua/lviv/lvivskyj-botanichnyj-sad-klyche-na-den-vidkrytyh-dverej?fbclid=IwAR2Fzg6FIyOszkBkauQUBTDOrEk5Jj0-WmQXsZVXgks_qotasno4aTelH8Y
https://inlviv.in.ua/lviv/lvivskyj-botanichnyj-sad-klyche-na-den-vidkrytyh-dverej?fbclid=IwAR2Fzg6FIyOszkBkauQUBTDOrEk5Jj0-WmQXsZVXgks_qotasno4aTelH8Y
https://inlviv.in.ua/lviv/lvivskyj-botanichnyj-sad-klyche-na-den-vidkrytyh-dverej?fbclid=IwAR2Fzg6FIyOszkBkauQUBTDOrEk5Jj0-WmQXsZVXgks_qotasno4aTelH8Y
http://photo-lviv.in.ua/lvivskyj-pam-yatnyk-naplichnyku-zanesly-v-knygu-rekordiv-ukrayiny/
http://photo-lviv.in.ua/lvivskyj-pam-yatnyk-naplichnyku-zanesly-v-knygu-rekordiv-ukrayiny/
https://dailylviv.com/news/kultura/lvivski-studenty-initsiyuvaly-dobrochynnyi-teatralnyi-marafon-72810
https://dailylviv.com/news/kultura/lvivski-studenty-initsiyuvaly-dobrochynnyi-teatralnyi-marafon-72810
https://varianty.lviv.ua/63106-lvivian-zaproshuiut-podyvytysia-na-tsvitinnia-irysiv-u-botanichnyi-sad
https://varianty.lviv.ua/63106-lvivian-zaproshuiut-podyvytysia-na-tsvitinnia-irysiv-u-botanichnyi-sad
https://ua.krymr.com/a/faces-of-the-team-of-vlodymyr-zelensky/29958296.html
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Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 травня 2019 р. У команді Зеленського 

випускники ЛНУ імені Івана Франка. 

260. Мазуренко Я. Яна Пекун: Кожен проєкт мусить відгукуватися в душі – по-

іншому я не беруся за жодну справу / Яна Мазуренко [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://uain.press/society/yana-pekun-kozhen-proyekt-musyt-

vidgukuvatysya-v-dushi-po-inshomu-ya-ne-berusya-za-zhodnu-spravu-1039914. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 травня 2019 р. Пекун Я. приїхала у Львів 

навчатися на географічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка й 

залишилася. 

261. Майстер-клас із писанкарства “Писанки до Великодня” у місті Львів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/87013-Майстер-

клас-із-писанкарства-«Писанки-до-Великодня»-. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 22 квітня 2019 р. Місце проведення: ЛНУ імені Івана Франка (вул. 

Університетська, 1). 

262. Мартинович Ю. «Я ніколи не був радянською людиною»: цитати Романа 

Іваничука у пам’ять про його 90-ліття / Юра Мартинович [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

https://zik.ua/news/2019/05/27/ya_nikoly_ne_buv_radyanskoyu_lyudynoyu_tsytat

y_romana_ivanychuka_u_pamyat_pro_1580397. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 30 травня 2019 р.  

263. Мельник узрів вихід франкового університету з деструктивного піке 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/63506-

melnyk-uzriv-vykhid-frankovoho-universytetu-z-destruktyvnoho-pike. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 14 червня 2019 р. 

264. Міжнародна англомовна конференція для молодих науковців [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://pnu.edu.ua/blog/2019/06/13/12447/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 19 червня 2019 р. В ході конференції виступили ряд 

науковців. Зокрема, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 

служби ЛНУ імені Івана Франка Наталія Шаленна зосередила увагу на 

турецько-російському співробітництві в енергетичній сфері.  

https://uain.press/author/mazurenko_yana
https://uain.press/author/mazurenko_yana
https://uain.press/society/yana-pekun-kozhen-proyekt-musyt-vidgukuvatysya-v-dushi-po-inshomu-ya-ne-berusya-za-zhodnu-spravu-1039914
https://uain.press/society/yana-pekun-kozhen-proyekt-musyt-vidgukuvatysya-v-dushi-po-inshomu-ya-ne-berusya-za-zhodnu-spravu-1039914
https://list.in.ua/101915/%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-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2#company-events
https://list.in.ua/101915/%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-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2#company-events
https://zik.ua/news/2019/05/27/ya_nikoly_ne_buv_radyanskoyu_lyudynoyu_tsytaty_romana_ivanychuka_u_pamyat_pro_1580397
https://zik.ua/news/2019/05/27/ya_nikoly_ne_buv_radyanskoyu_lyudynoyu_tsytaty_romana_ivanychuka_u_pamyat_pro_1580397
https://varianty.lviv.ua/63506-melnyk-uzriv-vykhid-frankovoho-universytetu-z-destruktyvnoho-pike
https://varianty.lviv.ua/63506-melnyk-uzriv-vykhid-frankovoho-universytetu-z-destruktyvnoho-pike
https://pnu.edu.ua/blog/2019/06/13/12447/
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265. Міністр освіти відкриє у Львові міжуніверситський центр [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/ministr-

osvity-vidkryie-u-lvovi-mizhuniversytskyi-tsentr-70330. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 4 квітня 2019 р. Даний центр відкрили саме у ЛНУ імені Івана 

Франка. 

266. На ЗНО в магістратуру зареєструвалися 65 тис. вступників [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

https://galinfo.com.ua/news/na_zno_v_magistraturu_zareiestruvalysya_65_tys_vst

upnykiv_317862.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 червня 2019 р. 

Львівський національний університет імені Івана Франка (1626 заяв). 

267. На ЗНО в магістратуру зареєструвалися понад 65 тисяч вступників 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uatv.ua/na-zno-v-magistraturu-

zareyestruvalysya-ponad-65-tysyach-vstupnykiv/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 6 червня 2019 р. Львівський національний університет імені Івана 

Франка (1626 заяв). 

268. На Львівщині триває конференція “Україна очима молодих” [Електронний 

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

lvivschyni-tryvaje-konferentsiya-ukrajina-ochyma-molodyh/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 18 квітня 2019 р. Урочисте відкриття Міжнародної 

науково-практичної конференції учнів-членів Малої академії наук “Україна 

очима молодих” відбулось у ЛНУ імені Івана Франка. 

269. На Міжнародну премію Франка претендують вчені з Канади, Італії, Польщі 

й України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lenta.te.ua/society/2019/05/08/109876.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 8 травня 2019 р. У номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у 

галузі соціально-гуманітарних наук” члени Ради експертів рекомендують до 

розгляду журі монографію “Українці і поляки на Наддніпрянщині, Волині й у 

Східній Галичині в ХІХ-першій половині ХХ ст.” професора ЛНУ імені Івана 

Франка Богдана Гудя. 

https://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/ministr-osvity-vidkryie-u-lvovi-mizhuniversytskyi-tsentr-70330
https://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/ministr-osvity-vidkryie-u-lvovi-mizhuniversytskyi-tsentr-70330
https://galinfo.com.ua/news/na_zno_v_magistraturu_zareiestruvalysya_65_tys_vstupnykiv_317862.html
https://galinfo.com.ua/news/na_zno_v_magistraturu_zareiestruvalysya_65_tys_vstupnykiv_317862.html
https://uatv.ua/na-zno-v-magistraturu-zareyestruvalysya-ponad-65-tysyach-vstupnykiv/
https://uatv.ua/na-zno-v-magistraturu-zareyestruvalysya-ponad-65-tysyach-vstupnykiv/
http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/na-lvivschyni-tryvaje-konferentsiya-ukrajina-ochyma-molodyh/
http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/na-lvivschyni-tryvaje-konferentsiya-ukrajina-ochyma-molodyh/
http://lenta.te.ua/society/2019/05/08/109876.html
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270. На посаду ректора університету ім. Івана Франка переобрали Володимира 

Мельника [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2430746/na-posadu-rektora-universitetu-im-ivana-

franka-pereobrali-volodimira-melnika. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

21 червня 2019 р. 

271. На сайті президента України оприлюднено новий указ: Герус призначений 

представником Гаранта в Кабміні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://aspi.com.ua/news/politika/na-sayti-prezidenta-ukraini-oprilyudneno-noviy-

ukaz-gerus-priznacheniy-predstavnikom. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

27 травня 2019 р. Герус закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

272. Назвали лавреатів премії Франка у галузі інформаційної діяльності 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-

culture/2724742-nazvali-lavreativ-premii-franka-u-galuzi-informacijnoi-

dialnosti.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 червня 2019 р. У 

номінації “За кращу наукову роботу в інформаційній сфері” із 13 висунутих 

робіт премію здобула книга науковців Львівського національного 

університету імені Івана Франка Галини та Андрія Яценків “Публіцистика 

Івана Франка”. 

273. Названі імена претендентів на крісло ректора Франкового вишу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/nazvani-

imena-pretendentiv-na-krislo-rektora-frankovogo-vishu-20190604973696. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 червня 2019 р. 

274. Науковці пояснили, чому на Львівщині цього року так багато комарів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fortpost.lviv.ua/novyny/20884-

naukovtsi-poiasnyly-chomu-na-lvivshchyni-tsoho-roku-tak-bahato-komariv. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 червня 2019 р. Пояснює доцент кафедри 

зоології ЛНУ ім. Івана Франка Ігор Хамар. 

275. Науковців Львівщини відзначили державними нагородами [Електронний 

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

lvivschyny-vidznachyly-derzhavnymy-nahorodamy/. – Назва з екрана. – Дата 

https://www.032.ua/news/2430746/na-posadu-rektora-universitetu-im-ivana-franka-pereobrali-volodimira-melnika
https://www.032.ua/news/2430746/na-posadu-rektora-universitetu-im-ivana-franka-pereobrali-volodimira-melnika
https://aspi.com.ua/news/politika/na-sayti-prezidenta-ukraini-oprilyudneno-noviy-ukaz-gerus-priznacheniy-predstavnikom
https://aspi.com.ua/news/politika/na-sayti-prezidenta-ukraini-oprilyudneno-noviy-ukaz-gerus-priznacheniy-predstavnikom
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724742-nazvali-lavreativ-premii-franka-u-galuzi-informacijnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724742-nazvali-lavreativ-premii-franka-u-galuzi-informacijnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2724742-nazvali-lavreativ-premii-franka-u-galuzi-informacijnoi-dialnosti.html
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/nazvani-imena-pretendentiv-na-krislo-rektora-frankovogo-vishu-20190604973696
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/nazvani-imena-pretendentiv-na-krislo-rektora-frankovogo-vishu-20190604973696
http://fortpost.lviv.ua/novyny/20884-naukovtsi-poiasnyly-chomu-na-lvivshchyni-tsoho-roku-tak-bahato-komariv
http://fortpost.lviv.ua/novyny/20884-naukovtsi-poiasnyly-chomu-na-lvivshchyni-tsoho-roku-tak-bahato-komariv
http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/naukovtsiv-lvivschyny-vidznachyly-derzhavnymy-nahorodamy/
http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/naukovtsiv-lvivschyny-vidznachyly-derzhavnymy-nahorodamy/
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перегляду: 20 травня 2019 р. 17 травня, у ЛНУ імені Івана Франка відбулось 

урочисте засідання представників наукової громадськості Львівщини. 

276. Нахлік Є. Франкова спроба стати доцентом Чернівецького університету / 

Євген Нахлік // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zbruc.eu/node/88966. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 травня 

2019 р. Загальновідомо, що Іван Франко намагався обійняти посаду приват-

доцента Львівського університету в 1895 р., але його значні зусилля, 

докладені для цього, не увінчалися успіхом.  

277. Не стало письменника з Полтавщини [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://np.pl.ua/2019/06/ne-stalo-pys-mennyka-z-poltavshchyny/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 червня 2019 р. Стаття про 

О. Неживого, який 2013 року захистив докторську дисертацію у Львівському 

національному університеті ім. Івана Франка. 

278. Новопризначений представник Зеленського в Кабміні навчався у 

Львівському університеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.lmn.in.ua/novopryznachenyj-predstavnyk-zelenskogo-v-kabmini-

navchavsya-u-lvivskomu-universyteti/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

24 травня 2019 р. 

279. НУБіП впевнено закріпився у десятці кращих в рейтингу вишів «ТОП-200 

Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://nubip.edu.ua/node/62069. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 червня 

2019 р. ЛНУ імені Івана Франка на 9 місці у рейтингу. 

280. Обух В. Хто представлятиме інтереси Зеленського в уряді і парламенті / 

Владислав Обух [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705670-hto-predstavlatime-interesi-

zelenskogo-v-uradi-i-parlamenti.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

23 травня 2019 р. Герус А. закінчив ЛНУ імені Івана Франка. 

281. Один з претендентів на посаду ректора ЛНУ презентував свою програму 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

https://zbruc.eu/taxonomy/term/18768
https://zbruc.eu/node/88966
https://np.pl.ua/2019/06/ne-stalo-pys-mennyka-z-poltavshchyny/
https://www.lmn.in.ua/novopryznachenyj-predstavnyk-zelenskogo-v-kabmini-navchavsya-u-lvivskomu-universyteti/
https://www.lmn.in.ua/novopryznachenyj-predstavnyk-zelenskogo-v-kabmini-navchavsya-u-lvivskomu-universyteti/
https://nubip.edu.ua/node/62069
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705670-hto-predstavlatime-interesi-zelenskogo-v-uradi-i-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2705670-hto-predstavlatime-interesi-zelenskogo-v-uradi-i-parlamenti.html
https://galinfo.com.ua/news/odyn_z_pretendentiv_na_na_posadu_rektora_lnu_prezentuvav_programu_318481.html
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zentuvav_programu_318481.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 червня 

2019 р. 

282. Олег Синютка вручив державні нагороди відомим культурним діячам 

Львівщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

ym_kulturnym_diyacham_lvivshchyny_316311.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 21 травня 2019 р. Орденом ʺКнягині Ольгиʺ ІІІ ступеня відзначили 

співачку, громадського діяча, доцента кафедри ЛНУ імені Івана Франка 

Софію Федину. 

283. Остап Семерак прийняв запрошення мера Червонограда балотуватися по 

124 округу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://wz.lviv.ua/article/392545-ostap-semerak-pryiniav-zaproshennia-mera-

chervonohrada-balotuvatysia-po-124-okruhu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

20 червня 2019 р. Семерак О. М., закінчив у 1994 році Львівський державний 

університет імені Івана Франка. 

284. Пантелеймон Куліш: класик на терезах історії (Програма конференції) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/konferentsii/item/600-panteleimon-kulish-

klasyk-na-terezakh-istorii-prohrama-konferentsii. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 27 травня 2019 р. Конференція відбувалась у ЛНУ імені Івана 

Франка. 

285. Партія Голос: хто входить до команди Вакарчука [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190529-partiya-golos-hto-

vhodyt-do-komandy-vakarchuka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 

2019 р. До команди увійшли Я .Юрчишин (закінчив ЛНУ імені Івана Франка), 

С. Бобровська (випускниця філософського факультету ЛНУ імені Франка). 

286. Перші призначення Зеленського. Що відомо про команду президента 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/politika/pershi-

priznachennya-zelenskogo-scho-vidomo-pro-komandu-prezidenta-1349136.html. 

https://galinfo.com.ua/news/odyn_z_pretendentiv_na_na_posadu_rektora_lnu_prezentuvav_programu_318481.html
https://galinfo.com.ua/news/oleg_synyutka_vruchyv_derzhavni_nagorody_vidomym_kulturnym_diyacham_lvivshchyny_316311.html
https://galinfo.com.ua/news/oleg_synyutka_vruchyv_derzhavni_nagorody_vidomym_kulturnym_diyacham_lvivshchyny_316311.html
https://wz.lviv.ua/article/392545-ostap-semerak-pryiniav-zaproshennia-mera-chervonohrada-balotuvatysia-po-124-okruhu
https://wz.lviv.ua/article/392545-ostap-semerak-pryiniav-zaproshennia-mera-chervonohrada-balotuvatysia-po-124-okruhu
https://wz.lviv.ua/article/392545-ostap-semerak-pryiniav-zaproshennia-mera-chervonohrada-balotuvatysia-po-124-okruhu
https://wz.lviv.ua/article/392545-ostap-semerak-pryiniav-zaproshennia-mera-chervonohrada-balotuvatysia-po-124-okruhu
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/konferentsii/item/600-panteleimon-kulish-klasyk-na-terezakh-istorii-prohrama-konferentsii
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/konferentsii/item/600-panteleimon-kulish-klasyk-na-terezakh-istorii-prohrama-konferentsii
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190529-partiya-golos-hto-vhodyt-do-komandy-vakarchuka/
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190529-partiya-golos-hto-vhodyt-do-komandy-vakarchuka/
https://tsn.ua/politika/pershi-priznachennya-zelenskogo-scho-vidomo-pro-komandu-prezidenta-1349136.html
https://tsn.ua/politika/pershi-priznachennya-zelenskogo-scho-vidomo-pro-komandu-prezidenta-1349136.html
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– Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 травня 2019 р. У команді Зеленського є 

випускники ЛНУ імені Івана Франка. 

287. Політичний процес в Україні. Дні науки 2019 у місті Львів / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/89063-Політичний-процес-в-

Україні.-Дні-науки-2019. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 травня 2019 р. 

Традиційно в середині травня філософський факультет ЛНУ ім. І. Франка 

проводить Дні науки. 

288. Поліція на місці вбивства адвоката і його дружини в Коломиї знайшла обріз 

і пістолет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://tsn.ua/ukrayina/policiya-na-misce-vbivstva-advokata-i-yogo-druzhini-v-

kolomiyi-znayshla-obriz-i-pistolet-1352826.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 30 травня 2019 р. 

289. Помер відомий прикарпатський історик, краєзнавець Ігор Коваль – 

“Репортер” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ly.worldpronews.com/26177/6251/0/bd94e79c9cfa1922a35bb3942bd4ce45c

0c82d26. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 травня 2019 р. Ігор Коваль, 

закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. 

Івана Франка. 

290. Помер відомий прикарпатський історик, краєзнавець Ігор Коваль 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://kurs.if.ua/news/pomer_vidomyy_prykarpatskyy_istoryk_igor_koval_75018

.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 травня 2019 р. Ігор Коваль, 

закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. 

Івана Франка. 

291. Помер літературознавець і письменник Олексій Неживий [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.0532.ua/news/2427015/pomer-

literaturoznavec-i-pismennik-oleksij-nezivij. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

19 червня 2019 р. У 2013 році захистив першу в Україні докторську 

дисертацію за спеціальністю «10.01.09. — літературне джерелознавство і 

текстологія» у ЛНУ ім. Івана Франка. 

https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89063-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.-%D0%94%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-2019
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89063-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.-%D0%94%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-2019
https://tsn.ua/ukrayina/policiya-na-misce-vbivstva-advokata-i-yogo-druzhini-v-kolomiyi-znayshla-obriz-i-pistolet-1352826.html
https://tsn.ua/ukrayina/policiya-na-misce-vbivstva-advokata-i-yogo-druzhini-v-kolomiyi-znayshla-obriz-i-pistolet-1352826.html
http://ly.worldpronews.com/26177/6251/0/bd94e79c9cfa1922a35bb3942bd4ce45c0c82d26
http://ly.worldpronews.com/26177/6251/0/bd94e79c9cfa1922a35bb3942bd4ce45c0c82d26
https://kurs.if.ua/news/pomer_vidomyy_prykarpatskyy_istoryk_igor_koval_75018.html
https://kurs.if.ua/news/pomer_vidomyy_prykarpatskyy_istoryk_igor_koval_75018.html
https://www.0532.ua/news/2427015/pomer-literaturoznavec-i-pismennik-oleksij-nezivij
https://www.0532.ua/news/2427015/pomer-literaturoznavec-i-pismennik-oleksij-nezivij
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292. Помер Олексій Неживий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://bukvoid.com.ua/events/sum/2019/06/17/232112.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 19 червня 2019 р. 27 лютого 2013 року захистив першу в 

Україні докторську дисертацію за спеціальністю «10.01.09. — літературне 

джерелознавство і текстологія» у Львівському національному університеті 

ім. Івана Франка за темою «Наукова біографія і творча спадщина Григора 

Тютюнника: джерелознавча і текстологічна проблематика». 

293. Понад 65 тис вступників зареєструвалися на «ЗНО в магістратуру» – 

найбільше тестування проходитимуть у Києві, Харкові, Львові, Одесі та 

Дніпрі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://mon.gov.ua/ua/news/ponad-65-tis-vstupnikiv-zareyestruvalisya-na-zno-v-

magistraturu-najbilshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyevi-harkovi-lvovi-odesi-ta-

dnipri. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 червня 2019 р. Львівський 

національний університет імені Івана Франка (1626 заяв). 

294. Понад 65 тис. вступників зареєструвалися на «ЗНО в магістратуру» – 

найбільше тестування проходитимуть у Києві, Харкові, Львові, Одесі та 

Дніпрі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.vectornews.net/news/politics/118673-ponad-65-tis-vstupnikv-

zareyestruvalisya-na-zno-v-magstraturu-nayblshe-testuvannya-prohoditimut-u-

kiyev-harkov-lvov-odes-ta-dnpr.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

6 червня 2019 р. Львівський національний університет імені Івана Франка 

(1626 заяв). 

295. Попадинець Н. Об’єднання націоналістів: Політологи про шанси 

проходження в парламент / Наталка Попадинець // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://cynicallviv.com.ua/ob-yednannya-natsionalistiv-

politology-pro-shansy-prohodzhennya-v-parlament/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 14 червня 2019 р. Одним з політологів є Анатолій Романюк – 

відомий львівський політолог. Доктор політичних наук та завідувач кафедри 

політології ЛНУ імені Івана Франка. 

http://bukvoid.com.ua/events/sum/2019/06/17/232112.html
http://bukvoid.com.ua/info/writers/Tyutyunnik_Grigir.html
http://bukvoid.com.ua/info/writers/Tyutyunnik_Grigir.html
https://mon.gov.ua/ua/news/ponad-65-tis-vstupnikiv-zareyestruvalisya-na-zno-v-magistraturu-najbilshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyevi-harkovi-lvovi-odesi-ta-dnipri
https://mon.gov.ua/ua/news/ponad-65-tis-vstupnikiv-zareyestruvalisya-na-zno-v-magistraturu-najbilshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyevi-harkovi-lvovi-odesi-ta-dnipri
https://mon.gov.ua/ua/news/ponad-65-tis-vstupnikiv-zareyestruvalisya-na-zno-v-magistraturu-najbilshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyevi-harkovi-lvovi-odesi-ta-dnipri
https://www.vectornews.net/news/politics/118673-ponad-65-tis-vstupnikv-zareyestruvalisya-na-zno-v-magstraturu-nayblshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyev-harkov-lvov-odes-ta-dnpr.html
https://www.vectornews.net/news/politics/118673-ponad-65-tis-vstupnikv-zareyestruvalisya-na-zno-v-magstraturu-nayblshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyev-harkov-lvov-odes-ta-dnpr.html
https://www.vectornews.net/news/politics/118673-ponad-65-tis-vstupnikv-zareyestruvalisya-na-zno-v-magstraturu-nayblshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyev-harkov-lvov-odes-ta-dnpr.html
https://cynicallviv.com.ua/ob-yednannya-natsionalistiv-politology-pro-shansy-prohodzhennya-v-parlament/
https://cynicallviv.com.ua/ob-yednannya-natsionalistiv-politology-pro-shansy-prohodzhennya-v-parlament/
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296. Презентація книги “Борщівська народна сорочка” у місті Львів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89722-

Презентація-книги-"Борщівська-народна-сорочка". – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 7 травня 2019 р. Місце проведення: ЛНУ імені Івана Франка. 

297. Презентують книжку «Націоналіст у добі фашизму» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.chytomo.com/prezentuiut-knyzhku-

natsionalist-u-dobi-fashyzmu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 червня 

2019 р. Автор книжки Олександр Зайцев − доктор історичних наук, 

професор катедри нової та новітньої історії Українського католицького 

університету. Закінчив історичний факультет ЛНУ ім. І. Франка. 

298. Президент України нагородив львівських науковців [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/prezydent-ukrayiny-

nahorodyv-lvivskykh-naukovtsiv-72298. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

23 травня 2019 р. Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагородили декана 

факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка Маркіяна 

Мальського. Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли 

завідувачеві кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського 

університету Степану Качарабі, завідувачеві кафедри Львівського 

національного університету імені Івана Франка Василю Репецькому. «Звання 

«Заслужений юрист України» присвоїли завідувачеві кафедри ЛНУ імені 

Івана Франка Павлу Гуралю.  

299. Радіо Свобода Daily: Зеленський наполягає на інавгурації 19 травня, а йому 

пояснюють, що це за день [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/29922387.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 6 травня 2019 р. Статтю коментує Володимир В'ятрович. 

300. Рейтинг вишів 2019: луцький «політех» випередив СНУ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://konkurent.in.ua/publication/42372/reyting-

vishiv-2019-lutskiy-politeh-viperediv-snu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

20 червня 2019 р. ЛНУ імені Івана Франка у рейтингу на дев’ятому місці. 

https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89722-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%22%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%22
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89722-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%22%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%22
https://www.chytomo.com/prezentuiut-knyzhku-natsionalist-u-dobi-fashyzmu/
https://www.chytomo.com/prezentuiut-knyzhku-natsionalist-u-dobi-fashyzmu/
https://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/prezydent-ukrayiny-nahorodyv-lvivskykh-naukovtsiv-72298
https://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/prezydent-ukrayiny-nahorodyv-lvivskykh-naukovtsiv-72298
https://www.radiosvoboda.org/a/29922387.html
https://konkurent.in.ua/publication/42372/reyting-vishiv-2019-lutskiy-politeh-viperediv-snu/
https://konkurent.in.ua/publication/42372/reyting-vishiv-2019-lutskiy-politeh-viperediv-snu/
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301. Розкриті подробиці подвійного вбивства в Коломиї: адвокат застрелив 

дружину і наклав на себе руки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.unian.ua/incidents/10565820-rozkriti-podrobici-podviynogo-

vbivstva-v-kolomiji-advokat-zastreliv-druzhinu-i-naklav-na-sebe-ruki.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2019 р.  

302. Рой В. На Личаківському кладовищі вшанували пам'ять Івана Франка / 

Вероніка Рой [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/news/2019/05/28/na-lychakivskomu-kladovyshhi-

vshanuvaly-pam-yat-ivana-franka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 

2019 р. Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації 

Ростислав Замлинський разом із представниками громадськості та 

студентами ЛНУ імені Івана Франка поклали квіти до могили Каменяра. 

303. Садовий благословив Lviv Fashion park [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://varianty.lviv.ua/62826-sadovyi-blahoslovyv-lviv-fashion-park. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 травня 2019 р. 1-2 червня 2019 року 

відбудеться виставка-ярмарок на території парку ім. І. Франка (площа перед 

ЛНУ імені Івана Франка). 

304. Семінар "Український Гарібальді і дилема держав-сестер, або що відбулося 

в Україні: до 140-річчя Симона Петлюри" у місті Львів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/89321-Семінар-"Український-

Гарібальді-і-дилема-держав-сестер%2C-або-що-відбулося-в-Україні:-до-140-

річчя-Симона-Петлюри". – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 травня 

2019 р. Місце проведення: ЛНУ імені Івана Франка. Доповідач: Василь Кметь. 

305. Серед лауреатів премії імені Франка 2019 року у галузі інформаційної 

діяльності є науковці зі Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://4studio.com.ua/novyny/sered-laureativ-premiyi-imeni-franka-2019-roku-u-

galuzi-informatsijnoyi-diyalnosti-ye-naukovtsi-zi-lvova/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 20 червня 2019 р. У номінації «За кращу наукову роботу в 

інформаційній сфері» із 13 висунутих робіт премію здобула книга науковців 

ЛНУ ім. І. Франка Галини та Андрія Яценків. 

https://www.unian.ua/incidents/10565820-rozkriti-podrobici-podviynogo-vbivstva-v-kolomiji-advokat-zastreliv-druzhinu-i-naklav-na-sebe-ruki.html
https://www.unian.ua/incidents/10565820-rozkriti-podrobici-podviynogo-vbivstva-v-kolomiji-advokat-zastreliv-druzhinu-i-naklav-na-sebe-ruki.html
https://portal.lviv.ua/news/2019/05/28/na-lychakivskomu-kladovyshhi-vshanuvaly-pam-yat-ivana-franka
https://portal.lviv.ua/news/2019/05/28/na-lychakivskomu-kladovyshhi-vshanuvaly-pam-yat-ivana-franka
https://varianty.lviv.ua/62826-sadovyi-blahoslovyv-lviv-fashion-park
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89321-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96-%D1%96-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%2C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96:-%D0%B4%D0%BE-140-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%22
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89321-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96-%D1%96-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%2C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96:-%D0%B4%D0%BE-140-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%22
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/89321-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96-%D1%96-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%2C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96:-%D0%B4%D0%BE-140-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%22
http://4studio.com.ua/novyny/sered-laureativ-premiyi-imeni-franka-2019-roku-u-galuzi-informatsijnoyi-diyalnosti-ye-naukovtsi-zi-lvova/
http://4studio.com.ua/novyny/sered-laureativ-premiyi-imeni-franka-2019-roku-u-galuzi-informatsijnoyi-diyalnosti-ye-naukovtsi-zi-lvova/


68 

 

306. Склали рейтинг найкращих вузів України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_sklali-rejting-najkraschih-

vuziv-ukrayini/910395. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 червня 2019 р. 

У ТОП-10 університетів за результатами ранжування ЛНУ імені Івана 

Франка посідає 9 місце. 

307. Смирнов Ю. "Я вас почув". Кого Порошенко веде в Раду: аналіз LIGA.net / 

Юрий Смирнов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua-

news.liga.net/politics/articles/ya-vas-pochuv-kogo-poroshenko-vede-v-radu-

analiz-liganet. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 червня 2019 р. У команді 

Порошенка Софія Федина − громадський діяч, співачка, політолог-

міжнародник, закінчила ЛНУ імені Івана Франк;  Наталія Бойко − заступник 

міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань 

європейської інтеграції (з лютого 2017 року), у 2011 році закінчила ЛНУ імені 

Івана Франка. 

308. Список партии "Голос": люди Вакарчука и Фиалы, а также активисты из 

западным образованием [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/06/25/7219080/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 25 червня 2019 р. У списках випускники ЛНУ імені Івана 

Франка : Бобровська С. А., Курдидик О. О., Лозинський Р. М. 

309. Сповідь Тарасового Серця, або про місію знаних Кобзарів (відео) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/spovid-

tarasovogo-serczya-abo-pro-misiyu-znanyh-kobzariv-

video/?fbclid=IwAR3qgnAHA9dAmrkc7f5ngizZrXhpn8ju2EVFeCMxb7jaHfOee

HxsshszkzY. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 травня 2019 р. До 158-ї 

річниці перепоховання Тараса Шевченка в Україні студенти ЛНУ імені Івана 

Франка вшанували пам’ять славного Українця виставою «Тарасове Серце». 

310. Ставний, красивий, дарма, що в окулярах. Мабуть, добряче заробляє – весь 

у новому [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_stavnij-krasivij-darma-scho-

v-okulyarah-mabut-dobryache-zaroblyaye-ves-u-novomu/911221. – Назва з 

https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_sklali-rejting-najkraschih-vuziv-ukrayini/910395
https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_sklali-rejting-najkraschih-vuziv-ukrayini/910395
https://ua-news.liga.net/author/yuriy-smirnov
https://ua-news.liga.net/author/yuriy-smirnov
https://ua-news.liga.net/politics/articles/ya-vas-pochuv-kogo-poroshenko-vede-v-radu-analiz-liganet
https://ua-news.liga.net/politics/articles/ya-vas-pochuv-kogo-poroshenko-vede-v-radu-analiz-liganet
https://ua-news.liga.net/politics/articles/ya-vas-pochuv-kogo-poroshenko-vede-v-radu-analiz-liganet
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/06/25/7219080/
http://photo-lviv.in.ua/spovid-tarasovogo-serczya-abo-pro-misiyu-znanyh-kobzariv-video/?fbclid=IwAR3qgnAHA9dAmrkc7f5ngizZrXhpn8ju2EVFeCMxb7jaHfOeeHxsshszkzY
http://photo-lviv.in.ua/spovid-tarasovogo-serczya-abo-pro-misiyu-znanyh-kobzariv-video/?fbclid=IwAR3qgnAHA9dAmrkc7f5ngizZrXhpn8ju2EVFeCMxb7jaHfOeeHxsshszkzY
http://photo-lviv.in.ua/spovid-tarasovogo-serczya-abo-pro-misiyu-znanyh-kobzariv-video/?fbclid=IwAR3qgnAHA9dAmrkc7f5ngizZrXhpn8ju2EVFeCMxb7jaHfOeeHxsshszkzY
http://photo-lviv.in.ua/spovid-tarasovogo-serczya-abo-pro-misiyu-znanyh-kobzariv-video/?fbclid=IwAR3qgnAHA9dAmrkc7f5ngizZrXhpn8ju2EVFeCMxb7jaHfOeeHxsshszkzY
https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_stavnij-krasivij-darma-scho-v-okulyarah-mabut-dobryache-zaroblyaye-ves-u-novomu/911221
https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_stavnij-krasivij-darma-scho-v-okulyarah-mabut-dobryache-zaroblyaye-ves-u-novomu/911221
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екрана. – Дата перегляду: 26 червня 2019 р. Стаття про Анатолія Дімарова, 

дружина якого, Євдокія Дімарова, викладала у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка. 

311. Стало відомо, кого Зеленський хоче бачити нардепами від Львівщини 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://4studio.com.ua/novyny/stalo-

vidomo-kogo-zelenskyj-hoche-bachyty-nardepamy-vid-lvivshhyny/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 25 червня 2019 р. Округ 115: Шубка К. П., 

закінчила юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю 

«Правознавство»; Округ 117: Фединяк Р. А., закінчив ЛНУ імені Івана 

Франка за спеціальністю – історія; Округ 119: Кавецький О. Ю., закінчив 

факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка; Округ 

124: Камельчук Ю.О., закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка. 

312. Створено всеукраїнський консорціум з інклюзивної освіти, де увійшов і 

Прикарпатський університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://report.if.ua/foto/stvoreno-vseukrayinskyj-konsorcium-z-inklyuzyvnoyi-

osvity-de-uvijshov-i-prykarpatskyj-universytet/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 5 червня 2019 р. Першого дня роботи конференції «Університет 

без бар’єрів» було оголошено про створення Всеукраїнського консорціуму з 

інклюзивної освіти, куди ввійшло вісім вищих навчальних закладів України, 

серед яких і ЛНУ імені Івана Франка. 

313. Студент із Шацька став Містером економічного факультету Львівського 

університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://shatsk.rayon.in.ua/news/141489-student-iz-shatska-stav-misterom-

ekonomichnogo-fakultetu-lvivskogo-universitetu. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 16 квітня 2019 р.  

314. Студентка економічного факультету Вікторія Леськів стала призером 

всеукраїнського конкурсу наукових робіт [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://pnu.edu.ua/blog/2019/04/12/студентка-економіного-

факультету-ві/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 квітня 2019 р. Днями 

відбувся ІІ-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

http://4studio.com.ua/novyny/stalo-vidomo-kogo-zelenskyj-hoche-bachyty-nardepamy-vid-lvivshhyny/
http://4studio.com.ua/novyny/stalo-vidomo-kogo-zelenskyj-hoche-bachyty-nardepamy-vid-lvivshhyny/
http://report.if.ua/foto/stvoreno-vseukrayinskyj-konsorcium-z-inklyuzyvnoyi-osvity-de-uvijshov-i-prykarpatskyj-universytet/
http://report.if.ua/foto/stvoreno-vseukrayinskyj-konsorcium-z-inklyuzyvnoyi-osvity-de-uvijshov-i-prykarpatskyj-universytet/
https://shatsk.rayon.in.ua/news/141489-student-iz-shatska-stav-misterom-ekonomichnogo-fakultetu-lvivskogo-universitetu
https://shatsk.rayon.in.ua/news/141489-student-iz-shatska-stav-misterom-ekonomichnogo-fakultetu-lvivskogo-universitetu
https://pnu.edu.ua/blog/2019/04/12/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B2%D1%96/
https://pnu.edu.ua/blog/2019/04/12/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B2%D1%96/
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спеціалізації “Економічна кібернетика”. Захід пройшов у ЛНУ імені Івана 

Франка. 

315. Студентка хіміко-біологічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка здобула IV 

місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з хімії / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://tnpu.edu.ua/news/3622/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 6 травня 2019 р. ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з хімії проходив на базі ЛНУ імені Івана Франка з 10-13 квітня 2019 

року.  

316. Студентська конференція “На перехресті української історії: імена, події, 

факти” у місті Львів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://list.in.ua/87009-Студентська-конференція-«На-перехресті-української-

історії:-імена%2C-події%2C-факти»-. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 квітня 2019 р. Місце проведення: Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана 

Франка. 

317. Терещук Г. “Всі нинішні проблеми Москви від того, що вони втратили 

Україну” – політв’язень Валентин Мороз / Галина Терещук // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29886526.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 квітня 2019 р. Мороз В. та Терещук Г. 

закінчили ЛНУ імені Івана Франка. 

318. Терещук Г. “Ми 5 років лили кров за Україну не для того, щоб її зараз 

втратити” – боєць “Чорних запорожців” / Галина Терещук // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29888831.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 квітня 2019 р. Галина Терещук закінчила 

ЛНУ імені Івана Франка. 

319. Терещук Г. 68 років тому у російській тюрмі помер отець Климентій 

Шептицький / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/29913923.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 6 травня 2019 р. Терещук Г., закінчила ЛНУ імені Івана Франка. 

320. Терещук Г. Виникає запитання, якими будуть наступні кроки України – 

президент Парламентської асамблеї НАТО / Галина Терещук // [Електронний 

http://tnpu.edu.ua/news/3622/
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/87009-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%C2%AB%D0%9D%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97:-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%2C-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%C2%BB-
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/afisha/87009-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%C2%AB%D0%9D%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97:-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%2C-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%C2%BB-
https://list.in.ua/101915/%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-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2#company-events
https://list.in.ua/101915/%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-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2#company-events
https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29886526.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29888831.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29913923.html


71 

 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/30019406.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 червня 2019 р. Терещук Г., закінчила 

ЛНУ імені Івана Франка. 

321. Терещук Г. Двоє гірників загинули на шахті, про яку згадується в серіалі 

«Слуга народу» / Галина Терещук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/29970866.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 30 травня 2019 р. Терещук Г. закінчила ЛНУ імені Івана Франка. 

322. Терещук Г. Знищення давніх розписів у церкві: митці звернулись у 

прокуратуру / Галина Терещук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/29945844.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 21 травня 2019 р. Галина Терещук закінчила ЛНУ імені Івана 

Франка. 

323. Терещук Г. Слідство має кілька версій щодо загибелі 4 воїнів-авіаторів під 

час тренувального польоту на Мі-8 / Галина Терещук [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29972855.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 3 червня 2019 р. Терещук Г. Закінчила ЛНУ імені 

Івана Франка. 

324. Тіло Георгія Ґонґадзе поховали у дворі церкви Миколи Набережного 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/history/_tilo-

georgiya-gongadze-pohovali-u-dvori-cerkvi-mikoli-naberezhnogo/904055. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 травня 2019 р. Коли Георгію виповнилось 

20 років, переїхав до Львова навчатися на факультет іноземних мов, а також 

закінчив вищі студії у ЛНУ імені Івана Франка. 

325. ТОП-10 найвідоміших співаків, музикантів та композиторів, родом зі Львова 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/top-10-

najvidomishyh-spivakiv-muzykantiv-ta-kompozytoriv-rodom-zi-lvova/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 23 травня 2019 р. У ТОП-10 С. Вакарчук, 

С. Людкевич. 

326. У Держкомтелерадіо визначили лауреатів премії імені Івана Франка 2019 

року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/30019406.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29970866.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29945844.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29972855.html
https://gazeta.ua/articles/history/_tilo-georgiya-gongadze-pohovali-u-dvori-cerkvi-mikoli-naberezhnogo/904055
https://gazeta.ua/articles/history/_tilo-georgiya-gongadze-pohovali-u-dvori-cerkvi-mikoli-naberezhnogo/904055
http://photo-lviv.in.ua/top-10-najvidomishyh-spivakiv-muzykantiv-ta-kompozytoriv-rodom-zi-lvova/
http://photo-lviv.in.ua/top-10-najvidomishyh-spivakiv-muzykantiv-ta-kompozytoriv-rodom-zi-lvova/
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https://detector.media/infospace/article/168243/2019-06-19-u-derzhkomteleradio-

viznachili-laureativ-premii-imeni-ivana-franka-2019-roku/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 20 червня 2019 р. У номінації «За кращу наукову роботу в 

інформаційній сфері» із 13 висунутих робіт премію здобула книга науковців 

ЛНУ ім. І. Франка Галини та Андрія Яценків «Публіцистика Івана Франка», 

видана університетом в 2017 році. 

327. У Дрогобичі презентували V випуск «Нагуєвицьких читань» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

https://zik.ua/news/2019/05/24/u_drogobychi_prezentuvaly_v_vypusk_naguievyts

kyh_chytan_1578623. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 травня 2019 р. До 

редколегії збірника увійшли відомі франкознавці: Ярослав Гарасим, 

Святослав Пилипчук (ЛНУ ім. І. Франка). 

328. У Коломиї вбили відомого адвоката з дружиною, а їхній будинок підпалили 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://report.if.ua/lyudy/u-kolomyyi-

vbyly-vidomogo-advokata-z-druzhynoyu-a-yihnij-budynok-pidpalyly/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2019 р.  

329. У Коломиї вбили відомого мецената Михайла Петріва разом з дружиною 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dzerkalo.media/u-kolomyyi-

zagynuv-vidomyj-metsenat-myhajlo-petriv-razom-z-druzhynoyu/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2019 р.  

330. У Коломиї вбили відомого мецената та адвоката Михайла Петріва та його 

дружину [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://vilne.info/2019/05/27/u-kolomyyi-vbyly-vidomogo-metsenata-ta-advokata-

myhajla-petriva-ta-jogo-druzhynu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

30 травня 2019 р.  

331. У ЛНУ імені Франка відкриють 5 нових бакалаврських програм ІТ напрямку 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/v_lnu_imeni_franka_vidkryyut_5_novyh_bakalavrskyh_

program_it_napryamku_101126.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

20 червня 2019 р. 

https://detector.media/infospace/article/168243/2019-06-19-u-derzhkomteleradio-viznachili-laureativ-premii-imeni-ivana-franka-2019-roku/
https://detector.media/infospace/article/168243/2019-06-19-u-derzhkomteleradio-viznachili-laureativ-premii-imeni-ivana-franka-2019-roku/
https://zik.ua/news/2019/05/24/u_drogobychi_prezentuvaly_v_vypusk_naguievytskyh_chytan_1578623
https://zik.ua/news/2019/05/24/u_drogobychi_prezentuvaly_v_vypusk_naguievytskyh_chytan_1578623
http://report.if.ua/lyudy/u-kolomyyi-vbyly-vidomogo-advokata-z-druzhynoyu-a-yihnij-budynok-pidpalyly/
http://report.if.ua/lyudy/u-kolomyyi-vbyly-vidomogo-advokata-z-druzhynoyu-a-yihnij-budynok-pidpalyly/
https://dzerkalo.media/u-kolomyyi-zagynuv-vidomyj-metsenat-myhajlo-petriv-razom-z-druzhynoyu/
https://dzerkalo.media/u-kolomyyi-zagynuv-vidomyj-metsenat-myhajlo-petriv-razom-z-druzhynoyu/
http://vilne.info/2019/05/27/u-kolomyyi-vbyly-vidomogo-metsenata-ta-advokata-myhajla-petriva-ta-jogo-druzhynu/
http://vilne.info/2019/05/27/u-kolomyyi-vbyly-vidomogo-metsenata-ta-advokata-myhajla-petriva-ta-jogo-druzhynu/
http://tvoemisto.tv/news/v_lnu_imeni_franka_vidkryyut_5_novyh_bakalavrskyh_program_it_napryamku_101126.html
http://tvoemisto.tv/news/v_lnu_imeni_franka_vidkryyut_5_novyh_bakalavrskyh_program_it_napryamku_101126.html
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332. У львівському університеті Франка відкриють 5 нових бакалаврських 

програм ІТ напрямку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://inlviv.in.ua/lviv/u-lvivskomu-universyteti-franka-vidkryyut-5-novyh-

bakalavrskyh-program-it-napryamku. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

20 червня 2019 р. 

333. У Львові відбувся кольоровий пробіг New Balance Lviv Color Run 2019 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varta1.com.ua/u-lvovi-

vidbuvsya-kolorovyj-probig-new-balance-lviv-color-run-2019/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 25 червня 2019 р. Навпроти входу в головний корпус 

Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся перший 

Кольоровий пробіг у Львові New Balance Lviv Color Run 2019.  

334. У Львові відбудеться перший Фестиваль грецької культури [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

https://zik.ua/news/2019/05/07/u_lvovi_vidbudetsya_pershyy_festyval_gretskoi_k

ultury_1567011. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 травня 2019 р. 

Фестиваль відбудеться у співпраці з ЛНУ імені Івана Франка. 

335. У Львові відбулися поминальні заходи до 103-ї річниці смерті Івана Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-

regions/2710142-u-lvovi-vidbulisa-pominalni-zahodi-do-103i-ricnici-smerti-

ivana-franka.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2019 р. 

Представники громадськості, влади міста та області, студенти 

Львівського національного університету імені Івана Франка поклали квіти до 

могили Каменяра. 

336. У Львові відкрили новий пластовий рік. Відео [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vidkryvayut_novyy_plastovyy_rik_onlayntransl

yatsiya_99743.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 квітня 2019 р. 

Традиційно пластуни зустрілись під час Літургії у церкві св. Ольги та 

Єлизавети, а потім вирушили лавою до площі перед Львівським 

університетом, де найменші пластуни склали свою першу присягу. 

https://inlviv.in.ua/lviv/u-lvivskomu-universyteti-franka-vidkryyut-5-novyh-bakalavrskyh-program-it-napryamku
https://inlviv.in.ua/lviv/u-lvivskomu-universyteti-franka-vidkryyut-5-novyh-bakalavrskyh-program-it-napryamku
https://varta1.com.ua/u-lvovi-vidbuvsya-kolorovyj-probig-new-balance-lviv-color-run-2019/
https://varta1.com.ua/u-lvovi-vidbuvsya-kolorovyj-probig-new-balance-lviv-color-run-2019/
https://zik.ua/news/2019/05/07/u_lvovi_vidbudetsya_pershyy_festyval_gretskoi_kultury_1567011
https://zik.ua/news/2019/05/07/u_lvovi_vidbudetsya_pershyy_festyval_gretskoi_kultury_1567011
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2710142-u-lvovi-vidbulisa-pominalni-zahodi-do-103i-ricnici-smerti-ivana-franka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2710142-u-lvovi-vidbulisa-pominalni-zahodi-do-103i-ricnici-smerti-ivana-franka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2710142-u-lvovi-vidbulisa-pominalni-zahodi-do-103i-ricnici-smerti-ivana-franka.html
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vidkryvayut_novyy_plastovyy_rik_onlayntranslyatsiya_99743.html
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vidkryvayut_novyy_plastovyy_rik_onlayntranslyatsiya_99743.html
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337. У Львові відкриють виставку іранських митців [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/culture/_u-lvovi-vidkriyut-vistavku-

iranskih-mitciv/901235. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 травня 2019 р. 

Заплановано серію майстер-класів у різних локаціях Львова, зокрема в 

Науковій бібліотеці університету імені Івана Франка та в Українській 

Академії Друкарства. 

338. У Львові вперше відбудеться відомий у всьому світі кольоровий пробіг 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2428510/u-

lvovi-vperse-vidbudetsa-vidomij-u-vsomu-sviti-kolorovij-probig. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 20 червня 2019 р. Стартуватимуть кольорові 

бігуни о 10:30 на вул. Університетській, навпроти входу в головний корпус 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

339. У Львові встановлювали рекорд «Жива карта України». Відео [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vstanovlyuyut_rekord_zhyva_karta_ukrainy_vid

eo_100754.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 червня 2019 р. Під час 

фестивалю Lviv Family Day на площі навпроти ЛНУ ім. І. Франка 

встановлювали рекорд «Жива карта України».  

340. У Львові з нагоди ювілею Романа Іваничука відкриють пам’ятну таблицю та 

покажуть виставу за його творами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zik.ua/news/2019/05/24/u_lvovi_z_nagody_yuvileyu_romana_ivanychuka

_vidkryyut_pamyatnu_tablytsyu_ta_1578991. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 24 травня 2019 р. У 1957 р. Іваничук закінчив філологічний 

факультет Львівського державного університету, працював викладачем 

мови й літератури.  

341. У Львові запланували благодійний «Кольоровий пробіг» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://dailylviv.com/news/sport/u-lvovi-zaplanuvaly-

blahodiinyi-kolorovyi-probih-73531. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

20 червня 2019 р. Стартуватимуть кольорові бігуни о 10:30 на вул. 

https://gazeta.ua/articles/culture/_u-lvovi-vidkriyut-vistavku-iranskih-mitciv/901235
https://gazeta.ua/articles/culture/_u-lvovi-vidkriyut-vistavku-iranskih-mitciv/901235
https://www.032.ua/news/2428510/u-lvovi-vperse-vidbudetsa-vidomij-u-vsomu-sviti-kolorovij-probig
https://www.032.ua/news/2428510/u-lvovi-vperse-vidbudetsa-vidomij-u-vsomu-sviti-kolorovij-probig
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vstanovlyuyut_rekord_zhyva_karta_ukrainy_video_100754.html
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vstanovlyuyut_rekord_zhyva_karta_ukrainy_video_100754.html
https://www.facebook.com/events/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%96-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%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%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/817400545308953/
https://zik.ua/news/2019/05/24/u_lvovi_z_nagody_yuvileyu_romana_ivanychuka_vidkryyut_pamyatnu_tablytsyu_ta_1578991
https://zik.ua/news/2019/05/24/u_lvovi_z_nagody_yuvileyu_romana_ivanychuka_vidkryyut_pamyatnu_tablytsyu_ta_1578991
https://dailylviv.com/news/sport/u-lvovi-zaplanuvaly-blahodiinyi-kolorovyi-probih-73531
https://dailylviv.com/news/sport/u-lvovi-zaplanuvaly-blahodiinyi-kolorovyi-probih-73531
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Університетській, навпроти входу в головний корпус Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

342. У Львові на фасаді будинку, де мешкав письменник Роман Іваничук, 

відкрили пам’ятну таблицю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zik.ua/news/2019/05/27/u_lvovi_na_fasadi_budynku_de_meshkav_pysmen

nyk_roman_ivanychuk_vidkryly_1580639. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

30 травня 2019 р. Свої слова у згадку про Іваничука сказав ректор ЛНУ ім. 

Івана Франка Володимир Мельник. Зокрема, він розповів, що Роман Іваничук, 

попри насичений графік життя, завжди знаходив час на професорську 

діяльність в університеті на кафедрах філології та філософії і любив 

працювати зі студентами.  

343. У Львові обговорюватимуть новий районний поділ західного регіону 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zik.ua/news/2019/04/16/u_lvovi_obgovoryuvatymut_novyy_rayonnyy_pod

il_zahidnogo_regionu_ukrainy_1552773. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

16 квітня 2019 р. 23 квітня у Львові відбудеться засідання за круглим столом 

“Формування нового районного поділу західного регіону України”. Засідання 

організовано Інститутом регіонального розвитку у партнерстві з 

факультетом міжнародних відносин Львівського національного 

університету імені Івана Франка в межах проекту Центру політико-

правових реформ “Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні 

демократичних реформ і якості державної влади” за підтримки 

Європейського Союзу.  

344. У Львові повідомили про замінування вишів і торгових центрів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.t1.ua/ukraina/lviv/27936-

u-lvovi-povidomyly-pro-zaminuvannya-vyshiv-i-torhovykh-tsentriv.html. – Назва 

з екрана. – Дата перегляду: 24 травня 2019 р. До правоохоронців надійшло 

повідомлення про замінування п’ятьох об’єктів у Львові– трьох вишів. Серед 

них ЛНУ імені Івана Франка. 

https://zik.ua/news/2019/05/27/u_lvovi_na_fasadi_budynku_de_meshkav_pysmennyk_roman_ivanychuk_vidkryly_1580639
https://zik.ua/news/2019/05/27/u_lvovi_na_fasadi_budynku_de_meshkav_pysmennyk_roman_ivanychuk_vidkryly_1580639
https://zik.ua/news/2019/04/16/u_lvovi_obgovoryuvatymut_novyy_rayonnyy_podil_zahidnogo_regionu_ukrainy_1552773
https://zik.ua/news/2019/04/16/u_lvovi_obgovoryuvatymut_novyy_rayonnyy_podil_zahidnogo_regionu_ukrainy_1552773
https://news.t1.ua/ukraina/lviv/27936-u-lvovi-povidomyly-pro-zaminuvannya-vyshiv-i-torhovykh-tsentriv.html
https://news.t1.ua/ukraina/lviv/27936-u-lvovi-povidomyly-pro-zaminuvannya-vyshiv-i-torhovykh-tsentriv.html
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345. У Львові помер легендарний дисидент Валентин Мороз [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_pomer_legendarnyy_dysydent_valentyn_moroz_

99816.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 квітня 2019 р. Мороз В. Я. 

закінчив історичний факультет Львівського університету. 

346. У Львові помер легендарний дисидент із Волині [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://news.t1.ua/ukraina/lviv/26311-u-lvovi-pomer-

lehendarnyy-dysydent-iz-volyni.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

17 квітня 2019 р. Мороз В. Я. закінчив історичний факультет Львівського 

університету. Протягом життя написав понад 100 наукових праць.  

347. У Львові презентували другу частину книги про борщівську народну 

вишиванку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_prezentuvaly_knygu_pro_borshchivsku_narodnu

_sorochku_100527.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 травня 2019 р. 

Презентація книжки відбулася у Науковій бібліотеці. 

348. У Львові розшукують 19-річну дівчину. Фото [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_rozshukuyut_19richnu_divchynu_foto_100215.h

tml. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 травня 2019 р. Розшукують 

студентку Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка Катерину 

Михайлюк. 

349. У МОН назвали кількість абітурієнтів, які зареєструвалися на ЗНО для 

вступу в магістратуру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://galinfo.com.ua/news/na_zno_v_magistraturu_zareiestruvalysya_65_tys_vst

upnykiv_317862.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 червня 2019 р. 

Львівський національний університет імені Івана Франка (1626 заяв). 

350. У Науково-дослідному Центрі “Демос” відбувся черговий семінар з 

актуальних питань національної економіки [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://lp.edu.ua/news/2019/u-naukovo-doslidnomu-centri-demos-

vidbuvsya-chergovyy-seminar-z-aktualnyh-pytan. – Назва з екрана. – Дата 

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_pomer_legendarnyy_dysydent_valentyn_moroz_99816.html
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_pomer_legendarnyy_dysydent_valentyn_moroz_99816.html
https://news.t1.ua/ukraina/lviv/26311-u-lvovi-pomer-lehendarnyy-dysydent-iz-volyni.html
https://news.t1.ua/ukraina/lviv/26311-u-lvovi-pomer-lehendarnyy-dysydent-iz-volyni.html
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_prezentuvaly_knygu_pro_borshchivsku_narodnu_sorochku_100527.html
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_prezentuvaly_knygu_pro_borshchivsku_narodnu_sorochku_100527.html
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_rozshukuyut_19richnu_divchynu_foto_100215.html
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_rozshukuyut_19richnu_divchynu_foto_100215.html
https://galinfo.com.ua/news/na_zno_v_magistraturu_zareiestruvalysya_65_tys_vstupnykiv_317862.html
https://galinfo.com.ua/news/na_zno_v_magistraturu_zareiestruvalysya_65_tys_vstupnykiv_317862.html
http://lp.edu.ua/news/2019/u-naukovo-doslidnomu-centri-demos-vidbuvsya-chergovyy-seminar-z-aktualnyh-pytan
http://lp.edu.ua/news/2019/u-naukovo-doslidnomu-centri-demos-vidbuvsya-chergovyy-seminar-z-aktualnyh-pytan
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перегляду: 17 квітня 2019 р. До участі у роботі заходу були запрошені 

викладачі та науковці Національного університету “Львівська політехніка”, 

ЛНУ імені Івана Франка, науковці ДУ “Інститут регіональних досліджень 

імені М. Долішнього НАН України”. 

351. У неділю львів'ян запрошують на день відкритих дверей у Ботанічний сад 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/u_nedilyu_lvivyan_zaproshuyut_na_den_vidkrytyh_dver

ey_u_botanichnyy_sad_59065.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

30 травня 2019 р. Ботанічний сад ЛНУ ім. І. Франка (вул. Черемшини, 44) 

запрошує на день відкритих дверей «Розмаїтий світ ірисів». 

352. Ужгородський національний університет посів 35 місце у рейтингу 

університетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://karpatnews.in.ua/news/162940-uzhhorodskyi-natsionalnyi-universytet-

posiv-35-mistse-u-reitynhu-universytetiv.htm. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 19 червня 2019 р. На сьомому, восьмому та дев’ятому місцях 

розташувались Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Національний технічний університет 

"Дніпровська політехніка» та ЛНУ імені Івана Франка відповідно. 

353. Україну атакують комарі: вчені пояснили, що відбувається [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrainu-atakuyut-

komary-uchenye-obyasnili-1560369681.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 19 червня 2019 р. Пояснив атаку комарів доцент кафедри зоології 

ЛНУ ім. Франка Ігор Хамар. 

354. Університет «відписав» на ремонти 8,5 млн грн фірмі батька своєї 

працівниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lviv.nashigroshi.org/2019/06/21/universytet-vidpysav-na-remonty-8-5-mln-

hrn-firmi-bat-ka-svoiei-pratsivnytsi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

21 червня 2019 р. Мова йде про ЛНУ імені Івана Франка. 

355. Університет із Хмельниччини потрапив до світового рейтингу [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://podillyanews.com/2019/05/02/universytet-iz-

http://tvoemisto.tv/news/u_nedilyu_lvivyan_zaproshuyut_na_den_vidkrytyh_dverey_u_botanichnyy_sad_59065.html
http://tvoemisto.tv/news/u_nedilyu_lvivyan_zaproshuyut_na_den_vidkrytyh_dverey_u_botanichnyy_sad_59065.html
https://karpatnews.in.ua/news/162940-uzhhorodskyi-natsionalnyi-universytet-posiv-35-mistse-u-reitynhu-universytetiv.htm
https://karpatnews.in.ua/news/162940-uzhhorodskyi-natsionalnyi-universytet-posiv-35-mistse-u-reitynhu-universytetiv.htm
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrainu-atakuyut-komary-uchenye-obyasnili-1560369681.html
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrainu-atakuyut-komary-uchenye-obyasnili-1560369681.html
http://lviv.nashigroshi.org/2019/06/21/universytet-vidpysav-na-remonty-8-5-mln-hrn-firmi-bat-ka-svoiei-pratsivnytsi/
http://lviv.nashigroshi.org/2019/06/21/universytet-vidpysav-na-remonty-8-5-mln-hrn-firmi-bat-ka-svoiei-pratsivnytsi/
http://lviv.nashigroshi.org/2019/06/21/universytet-vidpysav-na-remonty-8-5-mln-hrn-firmi-bat-ka-svoiei-pratsivnytsi/
http://lviv.nashigroshi.org/2019/06/21/universytet-vidpysav-na-remonty-8-5-mln-hrn-firmi-bat-ka-svoiei-pratsivnytsi/
https://podillyanews.com/2019/05/02/universytet-iz-hmelnychchyny-potrapyv-do-svitovogo-rejtyngu/
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hmelnychchyny-potrapyv-do-svitovogo-rejtyngu/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 6 травня 2019 р. Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша 

серед університетів України мають Київський національний університет ім. 

Шевченка − 89 (84 у рейтингу 2018 року), Харківський національний 

університет ім. Каразіна − 70 (65) та Чернівецький національний 

університет ім. Федьковича − 61 (54), що посунув з третьої сходинки ЛНУ 

ім. Франка − 60 (55). 

356. Фемінітиви та експансія Ґ. Що змінилося в новій редакції Українського 

правопису [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2402610/7-misc-u-lvovi-de-mozna-popracuvati-z-

komfortom. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 травня 2019 р. Ще чотири 

роки тому над новою редакцією українського правопису почала працювати 

Комісія з питань правопису. До її складу увійшли 25 науковців та науковиць. 

Серед них − представники Академії Наук, університету імені Тараса 

Шевченка, Одеського національного університету імені Мечникова, Києво-

Могилянської академії, Харківського національного університету імені 

Каразіна, Львівського національного університету імені Івана Франка. 

357. Франківська студентка посіла II місце у Всеукраїнському конкурсі наукових 

робіт з математики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://kurs.if.ua/news/frankivska_studentka_posila_ii_mistse_u_vseukrainskomu

_konkursi_naukovyh_robit_z_matematyky_75349.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 21 травня 2019 р. Нещодавно відбувся ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань (спеціальностей) 

"Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)". Захід 

проходив у ЛНУ імені Івана Франка. 

358. Холодницького застукали з пасією в аеропорту “Бориспіль” [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://antikor.com.ua/articles/301926-

holodnitsjkogo_zastukali_z_pasijeju_v_aeroportu_borispilj. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 7 травня 2019 р. Назар Холодницький, закінчив юридичний 

факультет ЛНУ імені Івана Франка. 

https://podillyanews.com/2019/05/02/universytet-iz-hmelnychchyny-potrapyv-do-svitovogo-rejtyngu/
https://www.032.ua/news/2402610/7-misc-u-lvovi-de-mozna-popracuvati-z-komfortom
https://www.032.ua/news/2402610/7-misc-u-lvovi-de-mozna-popracuvati-z-komfortom
https://kurs.if.ua/news/frankivska_studentka_posila_ii_mistse_u_vseukrainskomu_konkursi_naukovyh_robit_z_matematyky_75349.html
https://kurs.if.ua/news/frankivska_studentka_posila_ii_mistse_u_vseukrainskomu_konkursi_naukovyh_robit_z_matematyky_75349.html
https://antikor.com.ua/articles/301926-holodnitsjkogo_zastukali_z_pasijeju_v_aeroportu_borispilj
https://antikor.com.ua/articles/301926-holodnitsjkogo_zastukali_z_pasijeju_v_aeroportu_borispilj
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359. Хороша звичка: хто з львів’янок отримав корону “Міс Львів 2019” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/394580-khorosha-zvychka-khto-z-

lvivianok-otrymav-koronu-mis-lviv-2018. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

17 квітня 2019 р. Титут “Міс Львів 2019” отримала Олена Фірут, студентка 

юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

360. Хто претендує на посади ректорів Львівського університету Франка та 

"Політехніки" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2416100/hto-pretendue-na-posadi-rektoriv-lvivskogo-

universitetu-franka-ta-politehniki. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 червня 

2019 р. 

361. Хто такий Андрій Богдан, який очолив адміністрацію президента 

Зеленського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.depo.ua/ukr/politics/khto-takiy-andriy-bogdan-yakiy-ocholiv-

administratsiyu-prezidenta-zelenskogo-20190521966055. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 23 травня 2019 р. Андрій Богдан закінчив ЛНУ ім. Івана 

Франка.  

362. Цієї неділі львів’ян запрошують у Ботанічний сад на цвітіння півоній 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/tsiiei_nedili_lvivyan_zaproshuyut_u_botanichnyy_sad_n

a_tsvitinnya_pivoniy_100861.html?fbclid=IwAR1kQ3WGHCaBFmJItYl8golbcD

L3sEGP4D36sfWwx9UPUbOtbBuQgB9wcCE. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 7 червня 2019 р. 

363. Цього річ на ЗНО в магістратуру зареєструвалося понад 65 тисяч учасників 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.lviv-company.in.ua/cogo-

rich-na-zno-v-magistraturu-zareyestruvalosya-ponad-65-tisyach-uchasnikiv.html. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 червня 2019 р. Львівський національний 

університет імені Івана Франка (1626 заяв). 

364. Через «Кольоровий пробіг» у Львові буде частково обмежено рух 

транспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/394580-khorosha-zvychka-khto-z-lvivianok-otrymav-koronu-mis-lviv-2018
https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/394580-khorosha-zvychka-khto-z-lvivianok-otrymav-koronu-mis-lviv-2018
https://www.032.ua/news/2416100/hto-pretendue-na-posadi-rektoriv-lvivskogo-universitetu-franka-ta-politehniki
https://www.032.ua/news/2416100/hto-pretendue-na-posadi-rektoriv-lvivskogo-universitetu-franka-ta-politehniki
https://www.depo.ua/ukr/politics/khto-takiy-andriy-bogdan-yakiy-ocholiv-administratsiyu-prezidenta-zelenskogo-20190521966055
https://www.depo.ua/ukr/politics/khto-takiy-andriy-bogdan-yakiy-ocholiv-administratsiyu-prezidenta-zelenskogo-20190521966055
http://tvoemisto.tv/news/tsiiei_nedili_lvivyan_zaproshuyut_u_botanichnyy_sad_na_tsvitinnya_pivoniy_100861.html?fbclid=IwAR1kQ3WGHCaBFmJItYl8golbcDL3sEGP4D36sfWwx9UPUbOtbBuQgB9wcCE
http://tvoemisto.tv/news/tsiiei_nedili_lvivyan_zaproshuyut_u_botanichnyy_sad_na_tsvitinnya_pivoniy_100861.html?fbclid=IwAR1kQ3WGHCaBFmJItYl8golbcDL3sEGP4D36sfWwx9UPUbOtbBuQgB9wcCE
http://tvoemisto.tv/news/tsiiei_nedili_lvivyan_zaproshuyut_u_botanichnyy_sad_na_tsvitinnya_pivoniy_100861.html?fbclid=IwAR1kQ3WGHCaBFmJItYl8golbcDL3sEGP4D36sfWwx9UPUbOtbBuQgB9wcCE
https://news.lviv-company.in.ua/cogo-rich-na-zno-v-magistraturu-zareyestruvalosya-ponad-65-tisyach-uchasnikiv.html
https://news.lviv-company.in.ua/cogo-rich-na-zno-v-magistraturu-zareyestruvalosya-ponad-65-tisyach-uchasnikiv.html
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https://lv.oblast.online/news/cherez-kolorovyj-probig-u-lvovi-bude-chastkovo-

obmezheno-ruh-transportu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 червня 

2019 р. Маршрут «Кольорового пробігу» прокладений від головного корпусу 

Львівського національного університету імені Івана Франка на 

Університетській. 

365. Чиїм “Голосом” заспівав Вакарчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://glavcom.ua/country/politics/chijim-golosom-zaspivav-vakarchuk-

594265.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 травня 2019 р. 

366. Швидко Ю. Львівський студент Денис Савляк не повернувся з дня 

народження подруги / Юлія Швидко // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.lmn.in.ua/lvivskyj-student-denys-savlyak-ne-povernuvsya-

z-dnya-narodzhennya-podrugy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 червня 

2019 р. Уже добу батьки 19-річного другокурсника історичного факультету 

Львівського національного університету ім. І. Франка Дениса Савляка 

розшукують сина. 

367. Шість годин у Львівському університеті Франка триватимуть вибори 

ректора [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.lmn.in.ua/shist-

godyn-u-lvivskomu-universyteti-franka-tryvatymut-vybory-rektora/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 20 червня 2019 р. 

368. Шот М. Гідний син великого батька / Микола Шот // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://ukurier.gov.ua/uk/news/gidnij-sin-velikogo-

batka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 квітня 2019 р. Про постать 

батька очима сина розповів професор-франкознавець Михайло Гнатюк. 

Доцент ЛНУ імені Івана Франка Наталя Тихолоз зосередила увагу на 

творчості Тараса Франка. 

369. Шурхало Д. 70 років ФРН: шлях від розділу до об’єднання [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29921085.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 травня 2019 р. Шурхало Д., закінчив 

факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. 

https://lv.oblast.online/news/cherez-kolorovyj-probig-u-lvovi-bude-chastkovo-obmezheno-ruh-transportu/
https://lv.oblast.online/news/cherez-kolorovyj-probig-u-lvovi-bude-chastkovo-obmezheno-ruh-transportu/
https://glavcom.ua/country/politics/chijim-golosom-zaspivav-vakarchuk-594265.html
https://glavcom.ua/country/politics/chijim-golosom-zaspivav-vakarchuk-594265.html
https://www.lmn.in.ua/lvivskyj-student-denys-savlyak-ne-povernuvsya-z-dnya-narodzhennya-podrugy/
https://www.lmn.in.ua/lvivskyj-student-denys-savlyak-ne-povernuvsya-z-dnya-narodzhennya-podrugy/
https://www.lmn.in.ua/shist-godyn-u-lvivskomu-universyteti-franka-tryvatymut-vybory-rektora/
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https://ukurier.gov.ua/uk/news/gidnij-sin-velikogo-batka/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/gidnij-sin-velikogo-batka/
https://www.radiosvoboda.org/a/29921085.html
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370. Як взяти участь у програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»? 

Лікбез для початківців – відеозапис вебінару [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.prostir.ua/?news=yak-vzyaty-uchast-u-prohrami-es-z-

doslidzhen-ta-innovatsij-horyzont-2020-likbez-dlya-pochatkivtsiv-videozapys-

vebinaru. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 червня 2019 р. 

Спікери: Наталія Горін к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин ЛНУ імені Івана Франка; Оксана Краєвська, к.п.н., доцент кафедри 

країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин, 

інституційний координатор програми Еразмус+ у ЛНУ імені Івана Франка; 

Оксана Головко-Гавришева, к.ю.н., доцент, голова центру ім. Жана Моне 

ЛНУ імені Івана Франка. 

371. Як обирали Міс Львів 2019 (ФОТО, ВІДЕО) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/yak-obirali-mis-lviv-2019-foto-video-

20190417949465. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 квітня 2019 р. 

Переможниця конкурсу навчається на юридичному факультеті ЛНУ імені 

Івана Франка. 

372. Які місця посіли закарпатські університети у рейтингу «Топ-200 Україна 

2019» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pershij.com.ua/iaki-

mistsia-posily-zakarpatski-universytety-u-reitynhu-top-200-ukraina-2019/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 червня 2019 р. ЛНУ імені Івана Франка 

на дев’ятому місці. 

373. Ясинська Н. Які роздуми викликає огляд Геологічного музею Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу / Наталія 

Ясинська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ne-prosto-odna-z-naykrashchyh-u-

yevropi-mineralogichnyh-kolekciy. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

24 травня 2019 р. Згадано Львівський університет. 

 

 

Підготували бібліографи науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки 
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