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I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка 

 

Газети 

1. [Андрусів С. М. : некролог] // Високий замок. – 2018. – № 90 (5787). – С. 15. 

2. Альмес І. І. Книгозбірні у соціокультурному просторі чернечих спільнот 

Львівської єпархії XVII−XVIII : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Альмес Іван Іванович; 

Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича 

НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 77. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: 

Кметь В. Ф., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри давньої історії 

України та архівознавство ЛНУ імені Івана Франка.  

3. Антонюк-Кириченко С. А. Тактильні прикметники латинської мови: 

структурно-системний вимір (на матеріалі поетичних творів Горація, Вергілія 

та Овідія) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 

“Класичні мови” / Антонюк-Кириченко Соломія Андріївна ; Спецрада 

Д 26.001.19 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Червень. – С. 98. 

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник – Оліщук Р. Л., кандидат філол. наук, 

доцент ЛНУ імені Івана Франка. 

4. Бандура А. І. Властивості класів голоморфних функцій обмеженого індексу : 

дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 

“Математичний аналіз” / Бандура Андрій Іванович; Спецрада Д 35.051.18 у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 2. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий 
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консультант – Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 

кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка.  

5. Баранник А. В. Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького і 

Чорногірського масивів Українських Карпат : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата географ. наук : спец. 11.00.05 “Біогеографія та географія ґрунтів” / 

Баранник Андрій Вікторович; Спецрада Д 35.051.08 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

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

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник 

– Позняк С. П., доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри 

ґрунтознавства і географія ґрунтів ЛНУ імені Івана Франка. Баранник А. В., 

аспірант кафедри ґрунтів ЛНУ імені Івана Франка. 

6. Белла М. В. Соціально-комунікаційні особливості гіпертексту : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 

“Теорія та історія соціальних комунікацій” / Белла Марина Віталіївна ; 

Спецрада К 08.051.19 у Дніпровському національному університеті імені 

Олеся Гончара МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Серпень. – С. 151. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Квасниця О. Ю., кандидат наук 

із соц. комунікацій, доцент кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ 

імені Івана Франка. 

7. Бобкова С. “Якщо вчитель крутіший, ніж комп’ютерна гра, тоді діти 

тягнуться до вчителя…” Другий рік поспіль очолює рейтинг найкращих шкіл 

України Львівський фізико-математичний ліцей / С. Бобкова // Високий 

замок. – 2018. – № 96. – С. 14.  

8. Бударний О. В. Органи і посадові особи Національної поліції як сторона у 

справах, що розглядаються адміністративними судами : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право” / Бударний Олександр 

Володимирович; Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному 
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університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 102. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: 

Школик А. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка.  

9. Вакарова О. В. Конституційно-правовий статус правоохоронних органів: 

сучасні підходи : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 

12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Вакарова Олександра 

Василівна; Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ “Ужгородський національний 

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

Липень. – С. 64. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Опонент – Різник С. В., кандидат юрид. наук, 

доцент кафедри конституційного права, заступник декана ЛНУ імені Івана 

Франка.  

10. Войтків О. М. Художня концепція героя в романі Івана Франка “Лель і 

Попель” : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 

10.01.01 “Українська література” / Войтків Олег Михайлович; Спецрада 

Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

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

С. 94. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник – Пилипчук С. М., доктор філол. наук, 

доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета 

Колесси ЛНУ імені Івана Франка. Войтків О. М., провідний спеціаліст 

Інституту франкознавства ЛНУ імені Івана Франка. 

11. Войтович М. А. Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних 

функцій в одиничній кулі : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. 

наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Войтович Марія Андріївна; 

Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

Серпень. – С. 41. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
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наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Чижиков І. Е., 

доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії 

ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка. Войтович М. А., випускник 

аспірантури кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана 

Франка. 

12. Воровка В. П. Приазовська пара динамічна ландшафтна система : дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора географ. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна 

географія і раціональне використання природних ресурсів” / Воровка 

Володимир Петрович; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному 

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

України”. – 2018. – Липень. – С. 17. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Назарук М. М., доктор 

географ. наук, професор, професор кафедри раціонального використання 

природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка.  

13. Всеукраїнський турнір мовознавців. ІІ етап випробувань для юних майстрів 

філології // Освіта. – 2018. – № 19-21. – С. 2. В номінації “Краща теоретична 

підготовка з українського мовознавства” нагороду отримала Багай Т. Я. з 

ЛНУ імені Івана Франка.  

14. Галайчук О. В. Лицарство княжої доби в українському обрядовому 

фольклорі: мотиви та образи : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Галайчук Оксана Володимирівна ; 

Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

– С. 97–98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Івашків В. М., доктор філол. 

наук, професор ЛНУ імені Івана Франка. 

15. Галян О. В. Формування та функціонування фізичних термінів у французькій 

мові : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.05 

“Романські мови” / Галян Оксана Віталіївна; Спецрада Д 26.001.11 у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
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України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 95. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник – Помірко Р. С., доктор філол. наук, 

професор, завідувач кафедри французької філології ЛНУ імені Івана Франка.  

16. Ганусин О. Б. Повсякденне життя української інтелігенції Галичини в другій 

половині XIX – на початку XX століття : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Ганусин Олена 

Богданівна; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті 

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

2018. – Липень. – С. 42. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мудрий М. М., 

кандидат істор. наук, доцент кафедри новітньої історії України імені 

Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.  

17. Горішна Г. М. Поезія Майдану у дискурсі української революційної поезії 

XX−XXI століття : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : 

спец. 10.01.01 “Українська література” / Горішна Галина Михайлівна; 

Спецрада К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному 

університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 98. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: 

Роздольська І. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури імені академіка Михайла Возняка ЛНУ імені Івана Франка.  

18. Горобець Н. Г. Захист права власності в практиці Європейського суду з прав 

людини : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

“Міжнародне право” / Горобець Наталія Григорівна ; Спецрада Д 26.236.03 в 

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

газети “Освіта України”. – 2018. – Червень. – С. 100. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – 

Репецький В. М., кандидат юрид. наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка. 
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19. Городиський Ю. Я. Геопросторова організація паломництва у Львівській 

області : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата географ. наук : спец. 

11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Городиський Юрій 

Ярославович; Спецрада Д 35.051.08 у Львівському національному 

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

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

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – 

Лозинський Р. М., доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри 

географії України ЛНУ імені Івана Франка.  

20. Грабчук Я. І. Кабінет Міністрів України як суб’єкт правової охорони 

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

12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Грабчук Ярина 

Ігорівна ; Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ “Ужгородський національний 

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

Червень. – С. 98–99. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Різник С. В., кандидат юрид. 

наук, доцент кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка. 

21. Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти 

України (методологія аналізу і системи моніторингу) : дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління 

національним господарством” / Радович Роман Богданович; Спецрада 

Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

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

С. 14. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора наук. Науковий консультант – Панчишин С. М., доктор екон. наук, 

професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної 

економіки ЛНУ імені Івана Франка. Гринькевич О. С., докторант кафедри 

статистики ЛНУ імені Івана Франка. 

22. Децик О. І. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 
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08.00.04 “Економіка та управління підприємствами – за видами економічної 

діяльності” / Децик Ольга Ігорівна; Спецрада Д 35.140.01 у ПВНЗ 

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

України”. – 2018. – Серпень. – С. 89. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – 

Васьківська К. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів 

суб’єктів господарювання ЛНУ імені Івана Франка.  

23. Добушовський М. С. Асимптотичні властивості інтеграла Лапласа-

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

01.01.01 “Математичний аналіз” / Добушовський Маркіян Степанович; 

Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

Серпень. – С. 41. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Шеремета М. М., 

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичного і 

функціонального аналізу ЛНУ імені Івана Франка. Добушовський М. С., 

аспірант кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана 

Франка. 

24. Дьякова Є. О. Українсько-китайські зовнішньоекономічні зв’язки: соціально-

географічний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата географ. 

наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Дьякова Євгенія 

Олександрівна; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному 

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

України”. – 2018. – Серпень. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Мамчур О. І., 

кандидат географ. наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії 

ЛНУ імені Івана Франка.  

25. Заверуха М. М. Організаційно-економічний механізм управління процесами 

детінізації національної економіки у сучасних умовах : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління 
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національним господарством” / Заверуха Микола Миколайович; Спецрада 

К 35.860.02 у Львівському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 80. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонент: Приймак В. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка.  

26. Зеленов А. С. Виконання судових рішень в адміністративних справах : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.07 

“Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / 

Зеленов Андрій Сергійович; Спецрада Д 64.086.01 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 104. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: 

Ільницький О. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка.  

27. Зінукова Н. В. Методична система навчання студентів магістратури усного 

перекладу у зовнішньоекономічній сфері (на матеріалі англійської та 

української мови) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 

13.00.02 “Теорія і методика навчання – германські мови” / Зінукова Наталія 

Вікторівна; Спецрада Д 26.054.01 у Київському національному 

лінгвістичному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Серпень. – С. 27. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Морська Л. І., 

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

природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.  

28. Зошій І. В. Психолого-педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх юристів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Зошій Ірина 

Василівна; Спецрада Д 48.125.03 у Національному університеті “Острозька 
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академія” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Серпень. – С. 148. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Жигайло Н. І., 

доктор психол. наук, професор, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені 

Івана Франка.  

29. Ігор Павлюк : “Скільки себе пам’ятаю, старався жити на сто відсотків, а не 

сто років…” / інтерв’ю записав Роман Миронов // Українська літературна 

газета. – 2018. – № 13. – С. 8–9.  

30. Іленьків Р. Ю. Принципи раціоналізму в утопічних та антиутопічних теоріях: 

політичний контекст : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата політ. наук : 

спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Іленьків Галина 

Василівна ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті 

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

2018. – Серпень. – С. 149. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Денисенко В. М., 

доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії 

політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. Іленьків Р. Ю., аспірант кафедри 

теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. 

31. Касіренко Т. М. Нерегулярні еліптичні крайові задачі у просторах 

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

01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Касіренко Тетяна Миколаївна; 

Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2018. – Липень. – С. 24. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – 

Лопушанська Г. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри 

диференціальних рівнянь ЛНУ імені Івана Франка.  

32. Кіяниця К. Ю. Відтворення українських історичних реалій у німецькомовних 

художніх перекладах XX – поч. XXI століття : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Кіяниця 

Катерина Юріївна; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному 
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університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Липень. – С. 56. – Повідомлення про захист дисертацій на 

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

доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації 

та перекладу ЛНУ імені Івана Франка.  

33. Ковалів С.-М. В. Літературознавчі концепції Луки Луціва : дис. на здобуття 

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

Ковалів Соломія-Марія Володимирівна ; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Червень. – С. 98. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник 

– Будний В. В., кандидат філол. наук, доцент ЛНУ імені Івана Франка. 

34. Ковальська О. Львівщина відзначає день народження Івана Франка / 

О. Ковальська // Голос України. – 2018. – № 159. – С. 13. Урочистості 

розпочалися покладанням квітів до пам’ятника Івана Франка біля 

Львівського університету.  

35. Ковальчук О. О. Трансформація журналу “Жінка” у плюрастичному 

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

із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 “Теорія та історія соціальних 

комунікацій” / Ковальчук Олена Олексіївна; Спецрада Д 26.001.34 у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Липень. – С. 95. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент – Крупський І. В., доктор істор. наук, професор, 

завідувач кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ імені Івана Франка.  

36. Козачук А. М. Ідіолект перекладів Роми Франко: семантичний та 

стилеметричний аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. 

наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Козачук Андрій Михайлович; 

Спецрада Д 64.051.27 у Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 
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Серпень. – С. 96. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Кам’янець А. Б., кандидат 

філол. наук, доцент, доцент кафедри перекладознавства і контрактивної 

лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.  

37. Колкутіна В. В. Літературна есеїстика Дмитра Донцова: націософсько-

герменевтичні аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : 

спец. 10.01.01 “Українська література” / Колкутіна Вікторія Вікторівна; 

Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

Серпень. – С. 23. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук.  

38. Кононенко П. Реквієм по Івану Драчу / П. Кононенко // Українська 

літературна газета. – 2018. – № 13. – С. 1, 3. Іван Драч – почесний доктор ЛНУ 

ім. І. Франка.  

39. Константинова К. 25 Book Forum : книжкові прем’єри у Львові [Інтерв’ю з 

програмною директоркою Форуму Софією Челяк] / К. Константинова // 

Дзеркало тижня. – 2018. – № 33. – С. 14. Заходи Форуму відбуватимуться і в 

приміщеннях університету ім. І. Франка.  

40. Корнєва З. М. Система професійно орієнтованого англомовного навчання 

студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика 

навчання – германські мови” / Корнєва Зоя Михайлівна; Спецрада Д 26.054.01 

у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України // 

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

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент 

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

мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.  

41. Круковес В. В. Виконання судових рішень в адміністративних справах : дис. 

на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.07 

“Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / 
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Круковес Валерія Володимирівна; Спецрада Д 26.001.06 у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 106. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: 

Дякович М. М., доктор юрид. наук, доцент, заслужений юрист України, 

доцент кафедри цивільного права і процесу ЛНУ імені Івана Франка.  

42. Кулеша Н. П. Психологічна адаптація студентів із дискантних сімей до умов 

навчання у вищому навчальному закладі : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / 

Кулеша Наталія Петрівна; Спецрада Д 48.125.03 у Національному 

університеті “Острозька академія” МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Серпень. – С. 149. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Жигайло Н. І., 

доктор психол. наук, професор, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені 

Івана Франка.  

43. Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: 

психолінгвістичний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. 

наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Кутуза Наталя Валеріївна; Спецрада 

Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова 

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

С. 22. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора наук. Опонент – Бацевич Ф. С., доктор філол. наук, професор, 

завідувач кафедри загального мовознавства ЛНУ імені Івана Франка.  

44. Литвин В. С. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і 

різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на 

прикладі країн Європи : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : 

спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Литвин Віталій Сергійович; 

Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

Серпень. – С. 37. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
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наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – Романюк А. С., 

доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політології ЛНУ імені Івана 

Франка. Литвин В. С., доцент кафедри політології ЛНУ імені Івана Франка. 

45. Ліщенко Ю. Попереду в Олеся Федорченка – довгий шлях одужання та 

реабілітації / Ю. Ліщенко // Високий замок. – 2018. – № 81. – С. 3. Про 

знайомство з актором розповіла викладач кафедри теорії і практики 

журналістики факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка Наталя 

Войтович.  

46. Лук’янчук Г. Титани повертаються на небо (на смерть Івана Драча) / 

Г. Лук’янчук // Українське слово. – 2018. – № 27-28. – С. 13.  

47. Луківська Д. В. Властивості узагальнених локсодромних та еліптичних 

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

01.01.01 “Математичний аналіз” / Луківська Дзвенислава Володимирівна; 

Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

Серпень. – С. 41. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий консультант – 

Христіянин А. Я., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри 

математичного і функціонального аналізу ЛНУ імені Івана Франка.  

48. Максимчук С. “Ступко Богдане, я не продаюсь!” / Святослав Максимчук // 

Високий замок. – 2018. – № 93 (5790). – С. 8-9. У статті зазначено, що 

Богдан Козак зіграв роль чоловіка Марії Заньковецької Хлистова у п’єсі 

“Марія Заньковецька”. 

49. Манайло-Приходько Р. Ю. Регіональний вимір розвитку та функціонування 

партійної системи України : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата політ. 

наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути і процеси” / Манайло-Приходько 

Рената Юріївна; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному 

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

України”. – 2018. – Серпень. – С. 149. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Романюк А. С., 
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доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політології ЛНУ імені Івана 

Франка.  

50. Мандзик Т. М. Психологічні детермінанти прив’язаності міської молоді до 

місця проживання : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата психол. наук : 

спец. 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології” / Мандзик Тетяна 

Михайлівна; Спецрада Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної 

психології НАПН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Серпень. – С. 146. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий консультант – 

Грабовська С. Л., кандидат філософ. наук, професор, завідувач кафедри 

психології ЛНУ імені Івана Франка. Мандзик Т. М., асистент кафедри 

психології ЛНУ імені Івана Франка. 

51. Маркович М. М. Внутрішня політика імператора Флавія Клавдія Юліана 

(361−363 рр. н. е.) у контексті еволюції релігійного життя Римської імперії : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.02 

“Всесвітня історія” / Маркович Марія Миколаївна; Спецрада Д 35.051.12 у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Липень. – С. 41. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонент – Бандровський О. Г., кандидат істор. наук, доцент, доцент 

кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ імені Івана 

Франка.  

52. Мартинів Ю. І. Правове становище та фінансово-господарська діяльність 

Почаївської лаври у 1831−1914 рр. : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Мартинів Юрій Ігорович; 

Спецрада Д 58.053.04 у Тернопільському національному педагогічному 

університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 76. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: 
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Сухий О. М., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри новітньої 

історії України імені М. С. Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.  

53. Марчишина А. А. Ґендерна ідентичність в англомовному 

постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспект 

(на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів) : дис. на 

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

мови” / Марчишина Алла Анатоліївна; Спецрада Д 41.051.02 в Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 22. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – 

Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри 

перекладознавства і контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ 

імені Івана Франка.  

54. Матат Д. Досягнення, якими пишаємося. На Міжнародній фізичній олімпіаді 

у Португалії команда школярів з України здобула три “срібла” і дві “бронзи” / 

Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 35. – С. 8–9. Бронзові нагородии 

отримали Олег Кузик і Назарій Фортуна – випускники Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.  

55. Матат Д. Одне “золото”, три “срібла” : з перемогою повернулася команда 

юних хіміків / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 32. – С. 13. Срібну 

нагороду здобув Артем Янчак зі Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.  

56. Машіка Г. В. Суспільно-географічне дослідження господарського потенціалу 

Карпатського регіону: теорія і практика : дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / 

Машіка Ганна Василівна; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному 

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

України”. – 2018. – Липень. – С. 17. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Шаблій О. І., доктор 
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географ. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 

кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка.  

57. Міллер О. Р. Модуси ідентичності в художній прозі Мистецького 

Українського Руху : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : 

спец. 10.01.06 “Теорія літератури” / Міллер Олеся Романівна; Спецрада 

Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

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

С. 97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник – Гірняк М. О., кандидат філол. наук, 

доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства 

ЛНУ імені Івана Франка.  

58. Міністерство освіти і науки України. Львівський національний університет 

імені Івана Франка. Оголошує прийом студентів на 2018-2019 навчальний рік 

за державним замовленням та на умовах повної компенсації витрат на 

навчання (платне навчання). Подання документів // Високий замок. – 2018. – 

№ 71. – С. 6–7.  

59. Мовна У. В. Бджільництво: український обрядовий контекст : дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / 

Мовна Уляна Василівна; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства 

імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 14. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

наук. Опонент – Франко О. О., доктор істор. наук, професор, професор 

кафедри етнології ЛНУ імені Івана Франка.  

60. Мультимедіа – для вивчення мов // Освіта України. – 2018. – № 28. – С. 3. 

Сучасну мультимедійну лабораторію відкрили на філологічному факультеті 

ЛНУ імені Івана Франка.  

61. Наєнко М. 40 днів без Івана Драча / М. Наєнко // Літературна Україна. – 

2018. – № 27. – С. 3.  
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62. Намачинська Г. Я. Когнітивно-прагматичний потенціал української лексики і 

фразеології в лексикографічній практиці російської мови XIX ст. і її художній 

стилістиці : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 

10.02.01 “Українська мова” / Намачинська Галина Ярославівна; Спецрада 

К 64.053.05 у Харківському національному університеті імені 

Г. С. Сковороди МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Липень. – С. 53. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Опонент – Кочан І. М., доктор філол. наук, 

професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ 

імені Івана Франка.  

63. Наші проекти // Освіта України. – 2018. – № 30. – С. 2. – Програма ЄС. За 

результатами цьогорічного конкурсу проектів Жана Моне програми ЄС 

Еразмус+ фінансування отримають 14 українських проектів. В двох з них 

задіяний ЛНУ ім. І. Франка.  

64. Невська Ю. В. Дискурсиви в організації й авторизації епістолярного 

дискурсу: типологічно-прагматичний аспект (на матеріалі епістолярію 

М. Куліша) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 

10.02.01 “Українська мова” / Невська Юлія Володимирівна; Спецрада 

К 64.053.05 у Харківському національному університеті імені 

Г. С. Сковороди МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 

Липень. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Опонент – Бацевич Ф. С., доктор філол. наук, 

професор, завідувач кафедри загального мовознавства ЛНУ імені Івана 

Франка.  

65. Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого 

розвитку українського традиційного гончарства (1894–1941) : дис. на 

здобуття наук. ступеня докт. істор. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / 

Овчаренко Людмила Миколаївна ; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті 

українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті 

народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – 
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Червень. – С. 77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук. Опонент – Сілецький Р. Б., доктор істор. 

наук, професор, завідувач кафедри етнології ЛНУ імені Івана Франка. 

66. Олександр Ганущин : “Коли запитують, як зробити успішну кар’єру, кажу: 

вступити до Львівського університету, прожити у страшному гуртожитку, 

працювати над собою і… стати головою облради” / розмовляла Н. Балюк // 

Високий замок. – 2018. – № 101. – С. 8–9.  

67. Онищенко О. Як абітурієнти робили вибір? Перші підсумки вступної 

кампанії / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2018. – № 29. – С. 1, 12. МОН 

визначило ТОП-10 вишів, куди подано найбільше заяв на вступ : 2-ге місце – 

ЛНУ імені Івана Франка (35764 заяви).  

68. Осюхіна М. О. Медіа- та інформаційна грамотність як складова сучасних 

інформаційно-комунікаційних обмінів (національна концепція у контексті 

світового досвіду) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.01 “Теорія та історія соціальних комунікацій” / 

Осюхіна Марина Олександрівна; Спецрада К 08.051.19 у Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Липень. – С. 95. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – 

Габор Н. Б., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри нових медіа ЛНУ 

імені Івана Франка.  

69. Піткович Х. Є. Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів 

арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакції : дис. на здобуття 

наук. ступеня кандидата хім. наук : спец. 02.00.03 “Органічна хімія” / 

Піткович Христина Євгенівна; Спецрада Д 35.052.01 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 45. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник – Обушак М. Д., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри 
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органічної хімії ЛНУ імені Івана Франка. Піткович Х. Є., аспірант кафедри 

органічної хімії ЛНУ імені Івана Франка. 

70. Погоральський Я. В. Слов’янське житло другої половини І тисячоліття н. е. 

на Прикарпатті і Західній Волині : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

істор. наук : спец. 07.00.04 “Археологія” / Погоральський Ярослав 

Володимирович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені 

Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 77. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник – Онищук Я. І., кандидат істор. наук, 

доцент, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 

ЛНУ імені Івана Франка. Погоральський Я. В., завідувач Археологічного 

музею історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

71. Пономарьова О. О. Цивільно-правові аспекти реалізації майнових прав 

інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні : дис. на здобуття наук. 

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

процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Пономарьова Олена 

Олександрівна; Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному 

економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Серпень. – С. 110. – Повідомлення про захист дисертацій 

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

доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка.  

72. Потенціал вищої освіти // Освіта України. – 2018. – № 33-34. – С. 2. ЛНУ імені 

Івана Франка братиме участь у реалізації 2-х проектів програми Erasmus+ 

“Розвиток потенціалу вищої освіти”.  

73. Радович Р. Б. Поліське житло: культурно-генетичні витоки і еволюційні 

процеси : дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.05 

“Етнологія” / Радович Роман Богданович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті 
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96. Стефанія Андрусів [некролог] // Літературна Україна. – 2018. – № 30. – С. 2. 

Андрусів С. закінчила філфак Львівського університету.  

97. Стожук А. Сура від Івана / А. Стожук // Українська літературна газета. – 

2018. – № 17. – С. 1, 12. Аналіз поетичної діяльності Івана Драча.  

98. Терещук О. А. Адміністративно-правова характеристика делегування 

повноважень в діяльності органів публічної адміністрації : дис. на здобуття 

наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право” / Терещук Оксана Анатоліївна; 

Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному економічному 

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

Серпень. – С. 110. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Янюк Н. В., кандидат 

юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового 

права ЛНУ імені Івана Франка. Терещук О. А., начальник студентського 

відділу ЛНУ імені Івана Франка. 
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99. Топчій А. Україна вшанувала пам’ять засновника ОУН / А. Топчій // 

Українське слово. – 2018. – № 23-24. – С. 7. Євген Коновалець навчався в 

Львівському університеті на юридичному факультеті.  

100. Успіхи фізиків і хіміків // Освіта України. – 2018. – № 30. – С. 2. – 

Гордість України. Випускники Львівського фізико-математичного ліцею 

вибороли “срібло” та “бронзу” на Міжнародних олімпіадах з хімії та фізики.  

101. Фросевич Л. Іван Драч жодного разу не одягав зірку героя / Л. Фросевич, 

С. Ковальова ; світлини І. Іваровського // Українське слово. – 2018. – № 23-

24. – С. 5, 9. Іван Драч – почесний доктор ЛНУ ім. І. Франка.  

102. Футало Ю. Р. Вплив інтеграційних економічних процесів на розвиток 

національної економіки України : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

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

господарством” / Футало Юрій Ростиславович; Спецрада К 35.860.02 у 

Львівському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 80. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: 

Сич О. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів 

господарювання ЛНУ імені Івана Франка.  

103. Хоча Н. В. Становлення і розвиток облікової системи малих підприємств : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.09 

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

Хоча Надія Володимирівна; Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському 

національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2018. – Серпень. – С. 81. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник 

– Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту 

ЛНУ імені Івана Франка. Хоча Н. В., асистент кафедри обліку і аудиту ЛНУ 

імені Івана Франка. 
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104. Христан Н. М. Король Данило Романович в українській культурній пам’яті 

другої половини XIX – початку XXI ст. : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Христан Назарій 

Михайлович; Спецрада Д 76.051.06 у Чернівецькому національному 

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

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

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Паршин І. Л., 

кандидат істор. наук, доцент кафедри історії середніх віків та 

візантиністики ЛНУ імені Івана Франка.  

105. Чилій М. О. Рекомбінаційна люмінесценція і розмірні ефекти в 

сцинтиляційних матеріалах : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-

мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Чилій 

Максим Олегович; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному 

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

України”. – 2018. – Серпень. – С. 42. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – 

Вістовський В. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри 

експериментальної фізики ЛНУ імені Івана Франка. Чилій М. О., аспірант 

кафедри експериментальної фізики ЛНУ імені Івана Франка. 

106. Чіладзе Т. Іван Драч – голос України / Т. чіладзе ; пер. з груз. Сосо 

Чочія // Літературна Україна. – 2018. – № 25. – С. 3.  

107. Швець А. І. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, 

світоглядному і творчому вимірах : дис. на здобуття наук. ступеня доктора 

філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Швець Алла Іванівна; 

Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

Серпень. – С. 23. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – Пилипчук С. М., 

доктор філол. наук, доцент, професор кафедри української фольклористики 
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імені академіка Філарета Колесси, декан філологічного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка.  

108. Шостак О. О. “Еміграційний” текст Івана Франка : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.01.06 “Теорія літератури” / Шостак 

Ольга Олександрівна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному 

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

України”. – 2018. – Серпень. – С. 94. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – 

Гнатюк М. І., доктор філол. наук, професор кафедри теорії літератури та 

порівняльного літературознавства ЛНУ імені Івана Франка.  

109. Шулікін Д. Попередні результати / Д. Шулікін // Освіта України. – 

2018. – № 31. – С. 4. ЛНУ імені Івана Франка збільшив своє державне 

замовлення для абітурієнтів (+391) порівняно з минулим роком.  

110. Шулікін Д. Рейтинги, тенденції і цікаві факти / Д. Шулікін // Освіта 

України. – 2018. – № 30. – С. 5. За кількістю поданих заяв вступників ЛНУ 

імені Івана Франка займає друге місце серед вишів країни.  

111. Ярема Г. ЗНО без абсолютних рекордсменів :600 балів не набрав ніхто / 

Г. Ярема // Високий замок. – 2018. – № 82. – С. 7. Двоє випускників 

Львівського фізико-математичного ліцею при ЛНУ ім. І. Франка набрали по 

200 балів із двох предметів.  

112. Ярема Г. На факультеті журналістики встановили рекорд : 30 осіб на 

місце! За підсумками поданих на “бюджет” заяв в університет імені Івана 

Франка “журналісти” обійшли юристів і міжнародників / Г. Ярема // Високий 

замок. – 2018. – № 84. – С. 4.  

113. Ярема Г. Ті, хто склав ЗНО на 200 балів, репетиторів не наймали. Двоє 

випускників Львівського фізико-математичного ліцею набрали найвищі бали 

з двох предметів / Г. Ярема // Високий замок. – 2018. – № 98. – С. 10.  

114. Яцковська А. О. Симфонія Ігоря Стравинського: від традиції до “творення 

жанру” : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата мистецтвознавства : спец. 

17.00.03 “Музичне мистецтво” / Яцковська Анастасія Олександрівна; 
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Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній академії України імені 

П. І. Чайковського Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2018. – Липень. – С. 86. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Козаренко О. В., 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри філософії 

мистецтв ЛНУ імені Івана Франка.  

 

Журнали 

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

extinction / Yuriy Kobiv // Український ботанічний журнал = Ukrainian 

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

університет (1934 р.). 

2. Вольвач П. Сидить у камері з мафіозо. Той замовляє на двох вишукані страви 

з ресторанів / текст: П. Вольвач // Країна. – 2018. – № 34. – С. 29–30. 

Дипломат і перекладач Володимир Карачинцев вивчав романо-германську 

філологію в Львівському університеті імені Івана Франка.  

3. Дроздовський Д. “Чому Сонце не стоїть на місці…” / Д. Дроздовський // 

Всесвіт. – 2018. – № 5-6. – С. 4–7. – Nota Bene. Стаття присвячена пам’яті 

Івана Драча та Левка Лук’яненка.  

4. Єрмоленко С. С. [Рецензія] / С. С. Єрмоленко // Мовознавство. – 2018. – 

№ 3. – С. 70–73. – Рец. на кн.: Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і 

переклад : англо-український контекст. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 

490 с.  

5. Із зали засідань Президії НАН України. 16 травня 2018 року / за матеріалами 

засідання підготувала О. О. Мележик // Вісник Національної академії наук 

України. – 2018. – № 7. – С. 3–8. Президія НАН України затвердила к.і.н. 

Колосовську О. М. на посаді заступника генерального директора з наукової 

роботи ЛННБ України імені Василя Стефаника.  
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6. Ковалів Ю. Ірина Вільде / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2018. – № 5. – С. 60–63. 

Ірина Вільде закінчила гуманістичний факультет Львівського університету 

(1933).  

7. Ковалів Ю. Михайло Грушевський / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2018. – 

№ 9. – С. 85–87. – Літературні силуети.  

8. Колодій О. Від прагнення добра і чистоти / О. Колодій // Дзвін. – 2018. – 

№ 5. – С. 146–152. – Життя і слово. О. Колодій у 2006 році захистила 

кандидатську дисертацію у Львівському національному університеті 

ім. І. Франка.  

9. Михайло Григорович Сенів (22.06.1945 – 03.05.2018) : [некролог] // 

Мовознавство. – 2018. – № 3. – С. 77–78. Сенів М. Г. отримав кваліфікацію 

“Викладач німецької мови, філолог-класик” в Львівському державному 

університеті ім. І. Франка.  

10. Нахлік Є. Франкові “Конкістадори” : поетизація здобувницького героїзму / 

Є. Нахлік // Слово і час. – 2018. – № 8. – С. 26–32. Є. Нахлік навчався в ЛНУ 

ім. І. Франка.  

11. Совєти прийшли в липні, а вже у серпні десь із 300 енкаведистів “забезпечили 

житлом” [Інтерв’ю з Мирославом-Дмитром Ґудзем] / текст : Павло Вольвач // 

Країна. – 2018. – № 30. – С. 28–30. – Люди і речі. Мирослав-Дмитро Ґудз 

здобув юридичну освіту у Львівському державному університеті.  

12. Фінкельштейн Б. Смерть Сталіна : оповідання / Б. Фінкельштейн ; з рос. пер. 

І. Павлюк // Всесвіт. – 2018. – № 5-6. – С. 175–177.  

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка 

13. Ostapiuk Yu. V. Synthesis and antitumor activities of new N-(5-benzylthiazol-2-

yl)-2-(heteryl-5-ylsulfanyl)-acetamides / Yu. V. Ostapiuk, D. A. Frolov, 

R. Ya. Vasylyschyn, V. S. Matiychuk // Biopolymers and cell. – 2018. – Vol. 34, 

№ 1. – S. 59–71.  
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14. Segin T. Changes of fatty acid composition of chlorobium limicola IMB K-8 cells 

under the influence of copper (II) sulfate / T. Segin, S. Hnatush, O. Maslovska, 

O. Vasyliv // Мікробіологічний журнал. – 2018. – Т. 80, № 3. – С. 40–52.  

15. Заболоцький М. В. Цілі функції нульового порядку з нулями на 

логарифмічній спіралі / М. В. Заболоцький, Ю. В. Басюк, С. І. Тарасюк // Укр. 

мат. журн. – 2018. – Т. 70, № 7. – С. 923–932. 

16. Зорівчак Р. Вагомий внесок до кулішезнавства / Р. Зорівчак // Всесвіт. – 

2018. – № 5-6. – С. 307–313. – Рец. на кн.: Danylenko A. From the Bible to 

Shakespeare : Pantelejmon Kuliš (1819-1897) and the Formation of Literary 

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

17. Іванов Є. Проблеми оптимізації екологічного стану геосистем 

гірничопромислових територій Львівської області / Є. Іванов // Екологічний 

вісник. – 2018. – № 2. – С. 27.  

18. Ільницький М. “Коренева система” літературного пограниччя / 

М. Ільницький // Слово і час. – 2018. – № 8. – С. 96–104. – Рец. на кн. : 

Барабаш Ю. “Вулиця Крокодилів / Невський проспект. І поза ними”. 

Письменник на етнокультурному пограниччі. – Київ : Темпора, 2017. – 280 с.  

19. Іменинний пиріг родини Івана Франка // Високий замок. – 2018. – № 93 

(5790). – С. 18. Про Франка-рибалку і грибника, а також про родинний 

іменинний пиріг розповідає дослідниця життя Каменяра Наталія Тихолоз, 

викладач факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

20. Кметь В. “Суспільному організму Помісна церква не несе жодної загрози, 

навпаки – стане об’єднавчим чинником” / В. Кметь // Високий замок. – 

2018. – № 98. – С. 6. – Коментар для “ВЗ”.  

21. Костів О. Пам’яті відомого мовознавця Лідії Коць-Григорчук (24.11.1926 – 

14.01.2018) / О. Костів // Українська мова. – 2018. – № 1. – С. 145–148. У 

1945–1949 рр. Лідія Коць – студентка українського відділення філологічного 

факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.  
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22. Крупський Ю. З. Проблеми геологічної будови і перспективи пошуку 

вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні України / 

Ю. З. Крупський // Геологічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 5–13.  

23. Павлюк І. А час покаже… Пунктирний аналіз текстів та життєтекстів членів 

Чернігівської організації Національної спілки письменників України / 

І. Павлюк // Київ. – 2018. – № 7-8. – С. 177–183.  

24. Павлюк І. І легко бути в келії святим / І. Павлюк // Дзвін. – 2018. – № 5. – С. 5–

13. – Поезія.  

25. Павлюк І. Про Китай, його літературу та Мо Яня / І. Павлюк // Всесвіт. – 

2018. – № 5-6. – С. 279–285.  

26. Походжук Д. Торгівля домашньою худобою у волинян : звичаї та повіря / 

Д. Походжук // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 2. – С. 88–95.  

27. Ровенчак О. Ідентичність потенційного міґранта та міграційна ідентичність : 

формування і відповідні практики / О. Ровенчак, О. Химович // Соціологія : 

теорія, методи, маркетинг. – 2018. – № 2. – С. 97–116.  

28. Романчук О. “В один ряд із Тимошенко можна поставити лише Азарова”. Що 

для України зробила і ще здатна зробити “політична вдова” / О. Романчук // 

Країна. – 2018. – № 34. – С. 26–28.  

29. Салевич П. Традиція, образ і мислення автора “Слова о полку Ігоревім” / 

П. Салевич // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 50–59.  

30. Салига Т. З-під “зір чужих” у “дні колишні”… / Т. Салига // Українська 

літературна газета. – 2018. – № 12. – С. 16–17 ; № 13. – С. 16–17. – Початок у 

№ 11. 

31. Салига Т. Як він приходить, вірш… Полемічні роздуми / Т. Салига // 

Літературна Україна. – 2018. – № 27. – С. 13–14.  

32. Шкраб’юк П. Преображення людське / П. Шкраб’юк // Дзвін. – 2018. – № 4. – 

С. 156–211. – Закінчення. Поч. див. № 2, 2018.  
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33. 10 українських вузів отримають інвестиції через виграш у конкурсі проектів 

ЖАНА МОНЕ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://energolife.info/ua/2017/News/5917/10-українських-вузів-

отримають-інвестиції-через-виграш-у-конкурсі-проектів-ЖАНА-МОНЕ-

ПРОГРАМИ-ЄС-ЕРАЗМУС.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 cерпня 

2018 р. Згадано ЛНУ імені Франка. 

34. 25 Форум видавців: історична програма [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://vgolos.com.ua/news/25-forum-vydavtsiv-istorychna-

programa_841504.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 вересня 2018 р. 

Львівський національний університет імені Івана Франка є постійним 

учасником Форуму видавців. 

35. 27 серпня відбудеться ІІІ урочиста церемонія нагородження Лауреатів 

Міжнародної премії імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

https://galinfo.com.ua/news/27_serpnya_vidbudetsya_iii_urochysta_tseremoniya_

nagorodzhennya_laureativ_mizhnarodnoi_premii_imeni_ivana_franka_294062.ht

ml. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 cерпня 2018 р. Згадано заслуженого 

професора ЛНУ імені Івана Франка, академіка Олега Шаблія з науковою 

роботою “Суспільна географія” у 2-х томах. 

36. Welcome Week у Львівському університеті [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

https://galinfo.com.ua/news/welcome_week_u_lvivskomu_universyteti_294617.ht

ml. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 вересня 2018 р. Захід відбувається у 

ЛНУ імені Івана Франка. 

37. Абітурієнти з яких країн охоче їдуть навчатися в Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://nv.ua/ukr/ukraine/events/abiturijenti-z-jakikh-

krajin-okhoche-jidut-navchatisja-v-ukrajinu--2485862.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 3 cерпня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Франка. 

38. АНОНС: Лекція “Кароліна Лянцкоронська: горіння за право” у Львові 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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http://www.istpravda.com.ua/short/2018/09/6/152890/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 9 вересня 2018 р. У 36 років Кароліна стала першою жінкою, 

котра захистила докторську дисертацію у Львівському університеті та 

загалом першою жінкою-доктором мистецтвознавства в Польщі. 

39. Балабаник Я. Всюди буйно квітне борщівник. Чим небезпечний і як надати 

першу допомогу. Фото / Ярина Балабаник // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://dzerkalo.media/vsyudy-bujno-kvitne-borshhivnyk-chym-

nebezpechnyj-i-yak-nadaty-pershu-dopomogu-foto/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 липня 2018 р. Студентка біологічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка отримала опіки від борщівника. 

40. В ЛНУ відкриють ІТ-лабораторію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.com/lab/v-lnu-vidkryiut-it-laboratoriiu/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 26 липня 2018 р. 

41. В Україні з’явилася літературна премія імені Романа Гамади [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

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

ytetu_franka_294541.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 вересня 

2018 р. Роман Гамада (1961 – 2017)  – перекладач, сходознавець, редактор-

упорядник і старший викладач кафедри сходознавства ЛНУ імені Івана 

Франка. 

42. Випускники львівського ліцею здобули медалі міжнародних олімпіад 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dailylviv.com/news/osvita-i-

nauka/vypusknyky-lvivskoho-litseyu-zdobuly-medali-mizhnarodnykh-olimpiad-

61423. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 cерпня 2018 р. Випускники 

Львівського фізико-математичного ліцею при ЛНУ імені Івана Франка 

вибороли срібну й бронзові медалі на міжнародних олімпіадах з хімії та 

фізики. 

43. Воронцов П. Закріпили ще одну ниточку дружби / Павло Воронцов // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.golos.com.ua/news/81842. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 
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27 cерпня 2018 р. У Сєверодонецьку підписано Меморандум про співпрацю 

між Державним закладом “Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка” та Львівським національним університетом імені Івана 

Франка. 

44. Вступ 2018 : назвали найпопулярніші спеціальності [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://expres.ua/news/2018/07/20/302180-vstup-2018-nazvaly-

naypopulyarnishi-specialnosti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 липня 

2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

45. Вступна кампанія 2018: майбутнє за програмуванням, але обирають мову і 

право [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20180802-vstupna-kampaniya-2018-majbutnye-

za-programuvannyam-ale-obyrayut-movu-i-pravo/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 3 cерпня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Франка. 

46. Вступна кампанія-2018. Яким спеціальностям віддали перевагу майбутні 

студенти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vstupna-kampanija-2018-jakim-spetsialnostjam-

viddali-perevahu-majbutni-studenti-2483525.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 липня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

47. Вступна кампанія-2018: названо найпопулярніші спеціальності та виші 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vstupna-kampanija-2018-nazvani-

najpopuljarnishi-spetsialnosti-ta-vishi-2483353.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 26 липня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

48. Вступна кампанія-2018: ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей та 

університетів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://politeka.net/ua/news/society/688863-vstupytelnaia-kampanyia-2018-top-

10-samykh-populiarnykh-spetsyalnostei-y-unyversytetov-ukrayny/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 3 cерпня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Франка. 

49. Голова Львівської облради привітав студентів університету Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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https://galinfo.com.ua/news/golova_lvivskoi_oblrady_pryvitav_studentiv_univers

ytetu_franka_294541.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 вересня 

2018 р. 

50. Григор’єва С. Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ 

Львова / Соломія Григор’єва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/article/2018/08/03/skilki-platitimesh-studente-reyting-

naydorozhchih-vnz-lvova. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 cерпня 2018 р. 

Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

51. Грошова винагорода Міжнародної премії ім. Франка цьогоріч становитиме 

400 тисяч [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2518256-grosova-vinagoroda-

miznarodnoi-premii-im-franka-cogoric-stanovitime-400-tisac.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 15 cерпня 2018 р. Згадано Олега Шаблія. 

52. Далі буде: українських абітурієнтів попередили про зміни [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://ukraine-live.com/news/42712. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 17 cерпня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

53. Девда Ю. На території Буського парку археологи відшукали останки 15-ти 

давніх християн / Юлія Девда // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zaxid.net/na_teritoriyi_buskogo_parku_arheologi_vidshukali_ostanki_15_t

i_davnih_hristiyan_n1463698. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 cерпня 

2018 р. Згадано Інститут археології ЛНУ імені Івана Франка. 

54. Довгайчук Ю. Президентські вибори: хто грає. Віктор Небоженко: “Поки 

основні − Порошенко і Тимошенко. Але це ще не все...” / Юлія Довгайчук, 

Дар’я Чиж ; фото Миколи Тимченка // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-nota-bene-litnya-shkola-

zhurnalistyky/prezydentski-vybory-hto-graye. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 26 липня 2018 р. Запитання задавали Ольга КРИСА, ЛНУ імені 

Iвана Франка та Iрина Ладика, ЛНУ імені Iвана Франка. 

55. Жоржини у ботанічному саду, фестиваль азіатської їжі та новий театральний 

сезон. Афіша [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://day.kyiv.ua/uk/profile/yuliya-dovgaychuk
https://day.kyiv.ua/uk/profile/yuliya-dovgaychuk


39 

 

https://theworldnews.net/ua-news/zhorzhini-u-botanichnomu-sadu-festival-aziats-

koyi-yizhi-ta-novii-teatral-nii-sezon-afisha. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

5 вересня 2018 р. 

56. Журналістка дала 5 порад для вивчення української [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://ng.pl.ua/2018/08/27/журналістка-дала-5-порад-для-

вивчення-у/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 cерпня 2018 р. 

Журналістка американської радіостанції Ксенія Туркова вивчила українську 

мову, а її вчителем була філолог, мовознавець, доцент ЛНУ Івана Франка 

Соломія Бук. 

57. З днем народження, Франко! У Львові святкують 162 уродини Каменяра 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

162_urodyny_kamenyara_294107.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

27 cерпня 2018 р. До присутніх звернувся і директор Наукової бібліотеки 

ЛНУ імені Івана Франка Василь Кметь. 

58. Закарпатські студенти на три дні занурились у казкову атмосферу міста Лева 

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

https://pershij.com.ua/zakarpatski-studenty-na-try-dni-zanurylys-u-kazkovu-

atmosferu-mista-leva-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 липня 

2018 р. Студенти й викладачі побували також в Науковій бібліотеці ЛНУ 

імені Івана Франка. Згадано також Олександру Антонів, координатора 

Міжнародної літньої школи “Українська мова і країнознавство” та 

старшого викладача кафедри українського прикладного мовознавства 

філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

59. Запорізькі виші – в числі найпопулярніших серед абітурієнтів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://rost-info.com.ua/публикации/запорізькі-

виші-в-числі-найпопулярн.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 cерпня 

2018 р. Згадано ЛНУ імені Франка. 

60. Золотько Я. Які виші обирають українські абітурієнти / Ярослава Золотько // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://vechirniykiev.com.ua/author/yaroslava-zolotko
https://vechirniykiev.com.ua/author/yaroslava-zolotko
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https://vechirniykiev.com.ua/news/yaki-vyshi-obyrayut-ukrains-ki-abituriyenty. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 липня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана 

Франка. 

61. Історики відкриють виставку “Галицька Армія у боротьбі за незалежність 

України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://vgolos.com.ua/news/istoryky_vidkryyut_vystavku_galytska_armiya_u_boro

tbi_za_nezalezhnist_ukrainy_330570.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

28 cерпня 2018 р. У презентації візьме участь Олег Павлишин – доцент ЛНУ 

імені Івана Франка. 

62. Карп’юк О. У Львові вшанували пам’ять Івана Франка / Олена Карп’юк // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/news/2018/08/27/u-lvovi-vshanuvali-pam-yat-ivana-franka. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 cерпня 2018 р. Відбулося покладання 

квітів до пам’ятника Каменяру біля ЛНУ ім. Івана Франка.  

63. Книгу глави УГКЦ Святослава “Діялог лікує рани” презентуватимуть у 

Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/ugcc/72514/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 5 вересня 2018 р. Презентація видання за участю 

Блаженнішого Святослава відбудеться у ЛНУ імені Івана Франка. 

64. Ковальська О. Рекордсмени ЗНО: стало відомо, де навчатимуться 

найрозумніші випускники / Олена Ковальська // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.expres.ua/digest/2018/08/26/306305-rekordsmeny-

zno-stalo-vidomo-navchatymutsya-nayrozumnishi-vypusknyky. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 27 cерпня 2018 р. Серед найрозумніших є 

випускники Львівського фізико-математичного ліцею Назар Фортуна, який 

отримав по 200 балів із фізики та математики та Данило Сагайдак, який 

отримав 200 балів із математики. 

65. Козирєва Т. Наталя Іваничук: “Для перекладача головне – не переписувати 

текст під себе...” / Тетяна Козирєва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://starylev.com.ua/news/natalya-ivanychuk-dlya-perekladacha-golovne-ne-
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perepysuvaty-tekst-pid-sebe. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 cерпня 

2018 р. 

66. Куди пішли найрозумніші абітурієнти 2018 року? ТОП-5 університетів 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://vikna.if.ua/news/category/ua/2018/08/19/88733/view. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 20 cерпня 2018 р. Львівський національний університет імені 

Івана Франка у п’ятірці лідерів. 

67. Любка А. Людина з минулого: секрет неуспішності Віктора Медведчука / 

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

https://www.radiosvoboda.org/a/29450568.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 27 cерпня 2018 р. У статті міститься фото з акції протесту 

студентів Львівського національного університету проти Віктора 

Медведчука і його проросійської організації “Украинский выбор” (Львів, 5 

листопада 2013 року). 

68. Львів преміював учнів, які набрали найвищі бали зі ЗНО [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

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

baly_zi_zno_293368.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 cерпня 

2018 р. Згадано Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ імені Івана 

Франка, учні якого отримали 200 балів за тести з фізики, математики і хімії. 

69. Львівська студентка привезла зі США Городоцькій мерії Подяку 

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

oblast/lviv/lvivska-studentka-privezla-zi-ssha-gorodockiy-meriyi-podyaku. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 серпня 2018 р. У Городоцьку міську раду 

завітала Наталя Савула – студентка Львівського національного 

університету імені Івана Франка, яка здобула перемогу в складі 

університетської команди на національному етапі найпрестижнішого 

конкурсу з міжнародного права імені Філіпа Джессапа та представила 

Україну на міжнародному етапі цього ж конкурсу в США. 

https://www.radiosvoboda.org/author/92459.html
https://www.radiosvoboda.org/author/92459.html
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70. Львівський ботанічний сад запрошує на перший осінній День відкритих 

дверей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://inlviv.in.ua/lviv/lvivskyj-botanichnyj-sad-zaproshuye-na-pershyj-osinnij-

den-vidkrytyh-dverej. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 cерпня 2018 р. 

71. Львівський національний університет став найпопулярнішим серед 

цьогорічних абітурієнтів. Рейтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dzerkalo.media/lvivskyj-natsionalnyj-universytet-stav-najpopulyarnishym-

sered-tsogorichnyh-abituriyentiv-rejtyng/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

15 cерпня 2018 р. 

72. Мігачова О. Роланд Франко, голова правління Міжнародного фонду Івана 

Франка: Cвіт має пізнати Україну! / Олена Мігачова // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://rozmova.wordpress.com/2018/07/23/roland-

franko/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 липня 2018 р. У статті 

згадано про Івана Франка, Олега Шаблія. 

73. Мільйон абітурієнтів обрали вузи-фаворити [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://newsnetwork.tv/movie/39886/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 липня 2018 р. За кількістю поданих заяв перше місце зайняв 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, другу позицію 

зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка. 

74. Міс Україна Всесвіт 2018: учасниці, які поборються за корону головної 

красуні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://maximum.fm/mis-

ukrayina-vsesvit-2018-uchasnici-foto-i-biografiyi-finalistok_n146369. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 15 cерпня 2018 р. У конкурсі бере участь 

студентка ЛНУ імені Івана Франка Ірина Шевчук. 

75. Музика О. Ольга Попіка: “Зволікаючи з укладенням декларацій, можна не 

встигнути до жодного лікаря” / Ольга Музика // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://bug.org.ua/interview/olha-popika-zvolikayuchy-z-

ukladennyam-deklaratsij-mozhna-ne-vstyhnuty-do-zhodnoho-likarya-247661/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 cерпня 2018 р. Спілкувалася студентка 

https://rozmova.wordpress.com/2018/07/23/roland-franko/
https://rozmova.wordpress.com/2018/07/23/roland-franko/
https://newsnetwork.tv/movie/32248/
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Львівського національного університету імені Івана Франка Ольга Музика, 

факультет “Журналістика”, спеціально для інтернет-видання “БУГ”. 

76. На базі ЛНУ відкрили сучасну мультимедійну лабораторію [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://pedpresa.ua/193436-na-bazi-lnu-vidkryly-

suchasnu-multymedijnu-laboratoriyu.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

23 липня 2018 р. 

77. На Львівщині знайшли бойову сокиру XII століття [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/27.08.2018/na_lvovschine_nashli_boevoy_t

opor_xii_veka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 cерпня 2018 р. Буську 

на території міського парку археологічна експедиція Інституту археології 

ЛНУ імені Івана Франка під керівництвом наукових співробітників Петра 

Довганя та Наталії Стеблій завершує свою роботу. 

78. На Львівщині урочисто відзначили День фізичної культури і спорту 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kam-buzrda.gov.ua/na-

lvivschyni-urochysto-vidznachyly-den-fizychnoji-kultury-i-sportu/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 2018 р. На площі біля пам’ятника Івану 

Франку відбулось обласне спортивне свято до Дня фізичної культури і 

спорту. Окрім того, Президент України Петро Порошенко присвоїв почесне 

звання “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України” 

старшому викладачеві кафедри фізичного виховання та спорту ЛНУ імені 

Івана Франка Аразнепесу Тувакову. 

79. На території Буського парку археологи відшукали останки 15-ти давніх 

християн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/article/2018/08/03/skilki-platitimesh-studente-reyting-

naydorozhchih-vnz-lvovahttp://uanews.lviv.ua/society/2018/08/16/174328.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 cерпня 2018 р. Згадано Інститут 

археології Львівського національного університету імені Івана Франка. 

80. Назвали найпопулярніші спеціальності й університети серед абітурієнтів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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https://24tv.ua/nazvali_naypopulyarnishi_spetsialnosti_y_universiteti_sered_abitu

riyentiv_n1001390. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 липня 2018 р. Серед 

найпопулярніших університетів у вступників залишилися Київський 

національний університет ім. Тараса Шевченка та Львівський національний 

університет ім. Івана Франка. 

81. Найбільше абітурієнтів подали документи на право і філологію [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://123ru.net/ukraina/157954561/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 24 липня 2018 р. Згадано Львівський національний 

університет імені Франка. 

82. Народився Ігор Юхновський, український громадський і політичний діяч, 

фізик-теоретик, академік НАНУ, Герой України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/node/4260. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 4 вересня 2018 р. Ігор Юхновський почесний доктор ЛНУ імені 

Івана Франка. 

83. Оновлена програма: на Форум сім’ї у Львові запрошують приходити разом з 

дітьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://catholicnews.org.ua/onovlena-programa-na-forum-simyi-u-lvovi-

zaproshuyut-prihoditi-razom-z-ditmi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

9 вересня 2018 р. Подія буде відбуватися у ЛНУ імені Івана Франка. Також у 

парку Франка діятиме відпочинкова зона для дітей. 

84. Острозька академія серед сотні найпопулярніших за кількістю заяв 

абітурієнтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ostrog.rayon.in.ua/news/83736-ostrozka-akademiia-sered-sotni-

naipopuliarnishih-za-kilkistiu-zaiav-abiturientiv. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 3 cерпня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Франка. 

85. Пам'яті Стефанії Андрусів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lb.ua/blog/ludmyla_tarnashinska/405145_pamyati_stefanii_andrusiv.html. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 cерпня 2018 р. Стефанія Андрусів 

закінчила філологію у ЛНУ імені Івана Франка, викладала теорію та історію 

культури у Львівському національному університеті. 



45 

 

86. Патрік Скеля. Студентка і школярка з Львівщини стали президентськими 

стипендіатками / Патрік Скеля // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lvnews.org.ua/post/view/1535697541-studentka-i-shkolyarka-z-lvivschini-

stali-prezidentskimi-stipendiatkami. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

31 cерпня 2018 р. Серед переможців VIII Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, яким призначена стипендія Президента України є студентка 

ЛНУ імені Івана Франка Олена Вол. 

87. Переможців олімпіади “KPI-OPEN 2018” визначено! (відео) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://kpi.ua/2018-kpi-open-vinner. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 23 липня 2018 р. Відразу дві команди ЛНУ імені 

Івана Франка блискуче виступили на Тринадцятій відкритій міжнародній 

студентській олімпіаді з програмування імені С. О. Лебедєва та 

В. М. Глушкова “KPI-OPEN 2018”. 

88. Підсумки ЗНО-2018: скільки абітурієнтів вступили на бюджет [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://ukr.media/ukrain/368935/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 15 cерпня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

89. Площа біля університету Івана Франка у Львові вражає неохайністю 

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

oblast/ploshcha-bilya-universitetu-ivana-franka-u-lvovi-vrazhaie-neohaynistyu. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 cерпня 2018 р. 

90. Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді 1 вересня 

відкрили при ВНТУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pedpresa.ua/194297-podilskyj-naukovo-tehnichnyj-litsej-dlya-

obdarovanoyi-molodi-1-veresnya-vidkryly-pry-vntu.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 4 вересня 2018 р. У статті згадано ліцей при ЛНУ імені 

Івана Франка. 

91. Порошенко нагородив 19 діячів з Львівщини з нагоди Дня незалежності 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/55052-

poroshenko-nahorodyv-19-diiachiv-z-lvivshchyny-z-nahody-dnia-nezalezhnosti. – 

https://lvnews.org.ua/author/profile/patrik
https://lvnews.org.ua/author/profile/patrik
http://kpi.ua/2018-kpi-open-vinner
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Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 cерпня 2018 р. Почесне звання 

Заслуженого діяча техніки і науки отримали: Андрій Богуцький – професор 

кафедри ЛНУ імені Івана Франка, кандидат геолого-мінералогічних наук; 

Михайло Гнатюк – професор кафедри ЛНУ імені Івана Франка, доктор 

філологічних наук. Почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури 

і спорту" отримав Аразнепес Туваков – старший викладач кафедри ЛНУ 

імені Івана Франка. 

92. Рейтинг найкращих університетів світу: шість українських ВНЗ потрапили в 

список [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://politeka.net/ua/news/society/685558-reityng-luchshykh-unyversytetov-

myra-shest-ukraynskykh-vuzov-popaly-v-spysok/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 24 липня 2018 р. Згадано Львівський національний університет 

імені Франка. 

93. Рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2018 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://dou.ua/lenta/articles/zno-2018/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 4 вересня 2018 р. У рейтингу згадано Львівський фізико-

математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка. 

94. Рубан І. Найбільше абітурієнтів подали документи направо і філологію / Ірина 

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

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_najbilshe-abituriyentiv-podali-

dokumenti-na-pravo-i-filologiyu/849531. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

24 липня 2018 р. Згадано Львівський національний університет імені Франка. 

95. Садовий віддячить львівським школам за вундеркіндів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/sadoviy-viddyachit-

lvivskim-shkolam-za-vunderkindiv-20180830829952. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 31 cерпня 2018 р. У статті згадано Львівський фізико-

математичний ліцей при ЛНУ імені Івана Франка. 

96. Садовий не може дочекатися президентських виборів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/55432-sadovyi-ne-mozhe-dochekatysia-

prezydentskykh-vyboriv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 2018 р. 
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Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з головою Конституційного 

суду України Станіславом Шевчуком та обговорив можливість відтягування 

виборів на пізніше ніж на березень 2019. Останній сьогодні також мав 

зустріч у ЛНУ імені Івана Франка з молоддю та громадcькістю Львівщини. 

97. Саковська А. “Хай тоді фільм не виходить взагалі” – соцмережі про стрічку 

“Стус” без Медведчука / Анастасія Саковська // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/film-stus-bez-

medvedchuka/29427228.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 cерпня 

2018 р. У статті міститься фото зроблене у Львові 5 листопада 2013 року 

під час акції протесту студентів ЛНУ проти Віктора Медведчука і його 

проросійської організації “Украинский выбор”. 

98. Санлитова К. Вступ-2018: скільки коштує навчання в українських вишах / 

Катерина Санлитова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://znaj.ua/society/vstup-2018-skilky-koshtuye-navchannya-v-ukrayinskyh-

vyshah. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 липня 2018 р. Згадано ЛНУ 

імені Івана Франка. 

99. Сім шкіл Рівненської області увійшли у ТОП-200 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://rivnepost.rv.ua/news/sim-shkil-rivnenskoi-oblasti-

uviyshli-u-top200. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 cерпня 2018 р. 

Найкращим закладом, за рейтингом, в Україні є Львівський фізико-

математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка 

100. Скоріна Є. Інспекція гуртожитками України: студенти престижних вишів 

живуть у шокуючих умовах / Єгор Скоріна // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://vikna.if.ua/news/category/ua/2018/08/19/88733/view. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 20 cерпня 2018 р. Згадано гуртожитки ЛНУ імені 

Івана Франка. 

101. Справа студентів: куди вступають українські випускники після ЗНО? 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.etcetera.media/sprava-

studentiv-kudi-vstupayut-ukrayinski-vipuskniki-pislya-zno.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 26 липня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

https://www.radiosvoboda.org/author/98626.html
https://www.radiosvoboda.org/author/98626.html
http://osvita.ua/school/rating/61682/
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102. Стало відомо, в яких школах Львова найкраще знають математику 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/stalo-

vidomo-v-yakih-shkolah-lvova-naykrasche-znayut-matematiku-20180827827630. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 cерпня 2018 р. Оприлюднено 

результати ЗНО, згідно з якими 13 львівських шкіл показали дуже високий 

рівень знань із предмету "Математика". Серед них Львівський фізико-

математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка – 86,76%. 

103. Студентка і школярка з Львівщини стали президентськими стипендіатками 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/55191-

studentka-i-shkoliarka-z-lvivshchyny-staly-prezydentskymy-stypendiatkamy. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 cерпня 2018 р. Серед переможців VIII 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, яким призначена стипендія Президента 

України є студентка ЛНУ імені Івана Франка Олена Вол. 

104. Терещук Г. 11 років поспіль волонтери з усієї України рятують “український 

Версаль” – Підгорецький замок / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29407006.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 3 cерпня 2018 р. Автор даної статті закінчила 

факультет журналістики ЛНУ імені Франка. 

105. Терещук Г. Вперше в Україну привезли скрипку Амадея Моцарта / Галина 

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

https://www.radiosvoboda.org/a/29378976.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 липня 2018 р. Терещук Галина закінчила факультет 

журналістики ЛНУ імені Франка. 

106. Терещук Г. Студенти з Гонконгу мандрують Україною і діляться своїми 

враженнями з друзями / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29388195.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 26 липня 2018 р. Автор даної статті закінчила факультет 

журналістики ЛНУ імені Франка. 

https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
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107. Терещук Г. У Львові вшановують 75-і роковини ліквідації Львівського ґетто 

і Янівського концтабору / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29466691.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 4 вересня 2018 р. Галина Терещук закінчила факультет 

журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

108. Тернопільські ВНЗ не користуються популярністю серед українських 

абітурієнтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://1540.com.ua/news/ternopilski-vnz-ne-koristuiutsia-populiarnistiu-sered-

ukrayinskikh-abituriientiv_8034/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 липня 

2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

109. Тернопільські ВНЗ потрапили у ТОП-100 найпопулярніших вишів України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ternopiltravel.te.ua/2018/08/03/тернопільські-внз-потрапили-у-топ-

100-на/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 cерпня 2018 р. Згадано ЛНУ 

імені Франка. 

110. ТОП-10 українських шкіл за результатами ЗНО 2018 – РЕЙТИНГ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://life.pravda.com.ua/society/2018/08/28/232892/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 28 cерпня 2018 р. У рейтинг потрапив Львівський фізико-

математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка. Рейтинговий 

бал – 170,3. 

111. ТОП-30 найпопулярніших вишів серед абітурієнтів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://vsim.ua/Osvita/top-30-naypopulyarnishih-vishiv-sered-

abiturientiv-10706767.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 липня 

2018 р. Лідерами є Львівський національний університет імені Івана Франка 

та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

112. Топ-5 найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.com/urban/top-5-naipopuliarnishykh-

spetsialnostei-sered-abituriientiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 липня 

2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
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113. ТОП-7 інтелектуальних подій вересня [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/08/31/top-7-intelektualnix-podij-veresnya/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 вересня 2018 р. Дискусія на тему 

“Свобода як пізнана необхідність” відбудеться у Дзеркальній залі ЛНУ імені 

Івана Франка. 

114. У ЛКП “Львівське конференц-бюро” – новий директор [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.novyny.net/?p=275334. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 5 вересня 2018 р. Павлів Андрій Петрович 

народився закінчив економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. 

115. У Львівському ботанічному саду реконструюють водойми [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/u_lvivskomu_botanichnomu_sadu_rekonstruyuyut_vodo

ymy_94881.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 cерпня 2018 р. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 1 серпня уклав 

договір з ТОВ “Інвестиційна компанія Укрбудсервіс” на реконструкцію 

водойм у ботанічному саду на вулиці Черемшини. 

116. У Львові відзначають 162-гу річницю від дня народження Каменяра (фото) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_vidznachayut_162gu_richnytsyu_vid_dnya_na

rodzhennya_kamenyara_330483.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

27 cерпня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

117. У Львові відкриється виставка франкознавця Богдана Тихолоза 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://4studio.com.ua/novyny/u-lvovi-

vidkryyetsya-vystavka-frankoznavtsya-bogdana-tyholoza/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 28 вересня 2018 р. Тихолоз Богдан − доцент ЛНУ ім. Івана 

Франка. 

118. У Львові вперше відбудеться обласний форум “Українська сім’я: виклики і 

завдання” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dailylviv.com/news/kultura/u-lvovi-vpershe-vidbudetsya-oblasnyi-forum-

ukrayinska-simya-vyklyky-i-zavdannya-62886. – Назва з екрана. – Дата 
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перегляду: 9 вересня 2018 р. У ЛНУ імені Івана Франка зберуться науковці, 

освітяни, соціальні працівники, психологи, журналісти, просімейні активісти 

та волонтери задля пошуку ідей та пропозицій щодо формування 

національної сімейної політики. 

119. У Львові вшанували пам’ять Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://news.lviv-company.in.ua/u-lvovi-vshanuvali-pamyat-ivana-

franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 cерпня 2018 р. Сьогодні 

представники влади, громадськості, студентського середовища поклали 

квіти до пам’ятника Каменяру біля ЛНУ ім. Івана Франка. 

120. У Львові вшанували пам’ять розстріляних професорів (фото) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_vshanuvaly_pamyat_rozstrilyanyh_profesoriv

_foto_323199.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 cерпня 2018 р. 

Згадано ректора ЛНУ імені Івана Франка Володимира Мельника. 

121. У Львові нагородили абітурієнтів, які отримали 200 та 400 балів на ЗНО 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_nagorodyly_abituriientiv_yaki_otrymaly_200

_ta_400_baliv_na_zno_328739.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

15 cерпня 2018 р. Згадано Львівський фізико-математичний ліцей при 

Львівському національному університеті імені Івана Франка, учні якого 

отримали 200 балів за тести з фізики, математики і хімії. 

122. У Львові прощаються зі Стефанією Андрусів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.032.ua/news/2127303. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 15 cерпня 2018 р. Стефанія Андрусів закінчила філологію у ЛНУ 

імені Івана Франка, викладала теорію та історію культури у Львівському 

національному університеті. 

123. У Франковому університеті відбулася урочиста академія [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

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

kademiya_294523.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 вересня 2018 р. 
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124. У яких харківських вишах зросла кількість бюджетних місць [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

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

baly_zi_zno_293368.htmlhttp://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/u-yakix-

xarkivski-vishax-zrosla-kilkist-byudzhetnix-misc.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 15 cерпня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка. 

125. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №188/2018. Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Конституції України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/1882018-

24410. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 липня 2018 р. Президент 

України Петро Порошенко своїм Указом №188/2018 присвоїв звання 

“Заслужений працівник освіти України” деканові факультету іноземних мов 

ЛНУ імені Івана Франка Володимиру Сулиму. 

126. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №215/2018. Про призначення стипендій 

Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.president.gov.ua/documents/2152018-24582. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 26 липня 2018 р. Студентці ЛНУ імені Івана Франка ВОЛ Олені 

призначено дану стипендію. 

127. Урочиста церемонія вручення Міжнародної премії імені Івана Франка 

(м. Дрогобич, вул. І. Франка, 20) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2524716-urocista-ceremonia-vrucenna-

miznarodnoi-premii-imeni-ivana-franka-mdrogobic-vulifranka-20.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 27 cерпня 2018 р. Згадано заслуженого професора 

ЛНУ імені Івана Франка, академіка Олега Шаблія з науковою роботою 

“Суспільна географія” у 2-х томах. 

128. Херсонщина отримала лише чотири бюджетних місця на вчителя фізики та 

шість – математики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://khersonci.com.ua/public/31190-khersonshchina-otrimala-lishe-chotiri-
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byudzhetnikh-mistsya-na-vchitelya-fiziki-ta-shist-matematiki.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 3 cерпня 2018 р. Згадано ЛНУ імені Франка. 

129. Цей день в історії Черкащини: визначено центр України – в Мар’янівці 

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

http://ck.ridna.ua/2018/07/23/tsej-den-v-istoriji-cherkaschyny-vyznacheno-tsentr-

ukrajiny-v-maryanivtsi-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 липня 

2018 р. Проблемою визначення місцезнаходження географічного центру 

України у 1993 році почала займатися група Львівського національного 

університету імені І. Франка. 

130. Чабанова Д. Оприлюднено рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2018 / Дар’я 

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

http://www.unn.com.ua/uk/news/1749130-oprilyudneno-reyting-shkil-za-

rezultatami-zno-2018/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 cерпня 2018 р. На 

першому місці вже другий рік поспіль знаходиться Львівський фізико-

математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка.  

131. Черниш О. Жертви абітурієнтів: Чи справді держава нищить регіональні 

виші / Ольга Черниш // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.depo.ua/ukr/life/ne-dlya-vidminnikiv-chi-spravdi-derzhava-nischit-

regionalni-vishi-20180904832099. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 вересня 

2018 р. У статті зазначено, що в ЛНУ імені Франка держава погодилася 

навчати 218 першокурсників за спеціальністю “Право”. 

132. ЧНУ приєднається до всеукраїнської акції протесту через малі зарплати 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://molbuk.ua/chernovtsy_news/157012-chnu-pryyednayetsya-do-

vseukrayinskoyi-akciyi-protestu-za-pidvyschennya-zarplaty.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 28 вересня 2018 р. Профспілка ЛНУ ім. Івана 

Франка оприлюднила своє звернення до уряду, у якому вимагає підвищити 

заробітну плату педагогічним, науково-педагогічним та науковим 

працівниках, інакше погрожує влаштувати акцію протесту. 

https://molbuk.ua/chernovtsy_news/157012-chnu-pryyednayetsya-do-vseukrayinskoyi-akciyi-protestu-za-pidvyschennya-zarplaty.html
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133. Чотири українських університети потрапили в рейтинг найкращих вишів 

світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://glavcom.ua/country/science/chotiri-ukrajinskih-universiteti-potrapili-v-

reyting-naykrashchih-vishiv-svitu-531317.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 28 вересня 2018 р. Серед українських університетів, які цьогоріч 

потрапили до рейтингу – Львівський імені Франка, Національний “Львівська 

політехніка”, Київський національний університет імені Шевченка та 

Харківський національний університет імені Каразіна. Усі чотири ВНЗ 

ділять місце у позиції “1001+”. Чомусь Львівський національний університет 

імені Івана Франка обізвали “Львівський імені Франка”. 

134. Шурин В. “Бачите вивіску іноземною, звертайтеся у Муніципальну варту” / 

Валентина Шурин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://wz.lviv.ua/interview/376235-bachite-vivisku-inozemnoyu-zvertajtesya-u-

munitsipal-nu-vartu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 cерпня 2018 р. 

Розмова ведеться з викладачем ЛНУ імені Івана Франка Святославом 

Літинським. 

135. Що ховають політики за бажанням змінювати Конституцію України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

shho_hovayut_politiki_za_bazhannyam_zminyuvati_konstitutsiyu_ukrayini_n103

8286. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 вересня 2018 р. У статті є 
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