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I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка 

 

Газети 

1. Czawaga K. Lwów uczcił 110. rocznicę urodzin Stanisława Jerzego Leca / 

Konstanty Czawaga // Kurier Galicyjski. – 2019. – Nr. 6. – S. 11. Після 

презентації книги “Лец. Автобіографія слова” син Станіслава Леца Томаш 

був під враженням від Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка, яка була одним 

з улюблених місць праці його батька.  

2. Rowicki M. Plotki z Warszawy. 26 marca br. w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie 

odbyła się prezentacja książki prof. Bohdana Hudia “Ukraińcy i Polacy na 

Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX 

wieku” / Mirosław Rowicki // Kurier Galicyjski. – 2019. – Nr. 6. – S. 4. В 

Посольстві України у Варшаві відбулась презентація видання Богдана Гудя 

(на фото з Послом України в Польщі Андрієм Дещицею).  

3. Sawicz A. Strzał w kolano / Agnieszka Sawicz // Kurier Galicyjski. – 2019. – 

Nr. 7. – S. 3. 4-5 квітня 2019 року у ЛНУ ім. І. Франка, який був одним з 

організаторів, відбулась міжнародна наукова конференція “Криза сучасної 

системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку”. Фото учасників 

конференції в холі головного корпусу Університету.  

4. Wysoczańska K. W poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego / Karina 

Wysoczańska // Kurier Galicyjski. – 2019. – Nr. 7. – S. 17. Подані вислови 

Маркіяна Мальського під час міжнародної наукової конференції “Криза 

сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку” в ЛНУ 

ім. І. Франка. 

5. Аль-Мраят О. Б. Особливості формування графо-моторних навичок у 

молодших школярів з аутизмом : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

пед. наук : спец. 19.00.08 “Спеціальна психологія” / Аль-Мраят Олена 

Борисівна ; Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова МОН України // Спецвип. газети 
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“Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 84. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Островська К. О., докт. психол. наук, проф., зав. кафедри спеціальної освіти 

та соціальної роботи ЛНУ імені Івана Франка.  

6. Андрела А.-М. В. Конституційно-правовий статус біженців та шукачів 

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

наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Андрела 

Анна-Марія Володимирівна ; Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ “Ужгородський 

національний університетˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Липень. – С. 63. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Кобрин В. С., канд. 

юрид. наук, доц. кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка.  

7. Андрійчук Р. М. Термонапружений стан півпросторів за тепловиділення або 

теплоізоляції у плоских областях : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 “Механіка деформівного твердого тіла” / 

Андрійчук Роман Михайлович ; Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних 

проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 40. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Опонент : Турчин І. М., доктор фіз.-мат. наук, доц., проф. кафедри механіки 

ЛНУ імені Івана Франка. 

8. Антонюк С. А. Особливості діяльності адвоката у цивільному судочинстві : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.10 

“Судоустрій; прокуратура та адвокатура” / Антонюк Святослав Аркадійович ; 

Спецрада Д 35.140.02 у ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та праваˮ // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 57-58. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Кравчик М. Б., канд. юрид. наук, викладач кафедри 

цивільного права ЛНУ імені Івана Франка.  
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9. Баган О. Микола Євшан – знакова постать Галичини (До 130-ї річниці від дня 

народження Миколи Федюшки (1889-1919)) / Олег Баган // Українська 

літературна газета. – 2019. – № 13. – С. 18-19. Микола Євшан – український 

літературний критик, перекладач, бойовий офіцер УГА, випускник 

філологічного факультету Львівського університету.  

10. Байло Ю. В. Англійська термінологія військової справи: номінативний та 

структурно-семантичний аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Байло Юлія Валеріївна ; 

Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. 

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

наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Дудок Р. І., докт. філол. наук, 

проф., зав. кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ імені 

Івана Франка.  

11. Баранівська М. Скажи мені, на що ти витрачаєш свої мільйони, і я скажу, хто 

ти / Марина Баранівська // Дзеркало тижня. – 2019. – № 33. – С. 1, 8–9. З ЛНУ 

імені Івана Франка автор статті отримала лаконічну відповідь, що жоден 

багатій з переліку не надавав фінансової чи матеріальної допомоги 

університету. 

12. Бардашевська С. Д. Квантово-рощмірні структури на основі 

напівпровідникових сполук А2В6/С : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Бардашевська 

Світлана Дмитрівна ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаникаˮ МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 27. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Коман Б. П., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри системного 

проектування ЛНУ імені Івана Франка. 

13. Батовська О. М. Сучасне академічне хорове мистецтво a capella як системний 

музично-виконавський феномен : дис. на здобуття наук. ступеня доктора 
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мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Батовська Олена 

Миколаївна ; Спецрада Д 41.857.01 в Одеській національній музичній 

академії імені А. В. Нежданової Міністерства культури України // Спецвип. 

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

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : 

Козаренко О. В., докт. мистецтвознавства, проф., зав. кафедри філософії 

музики ЛНУ імені Івана Франка. 

14. Батюк І. Як Зеленський зустрічався з обраними / Ірина Батюк // Експрес. – 

2019. – 11–18 лип. (№ 28). – С. 19. Що лишилося за кадром під час візиту 

очільника держави до Львова? 

15. Батюк І. “Погляньте, що робиться з народом. Божевілля!ˮ / Ірина Батюк // 

Експрес. – 2019. – № 34. – С. 10. Болючі думки про сучасність та спогади про 

минуле дисидента Ігоря Калинця − почесного доктора ЛНУ імені Івана 

Франка. 

16. Бевзюк К. В. Стан у розчинах, сорбційне вилучення та вольтамперометричне 

визначення синтетичних харчових барвників : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата хім. наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Бевзюк Катерина 

Вікторівна ; Спецрада К 61.051.03 у ДВНЗ “Ужгородський національний 

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

Серпень. – С. 43. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Дубенська Л. О., кандидат хім. 

наук, доц., зав. кафедри аналітичної хімії ЛНУ імені Івана Франка. 

17. Билиця У. Я. Концепт HUMAN BEING в англомовній компаративній 

фразеології : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : 

спец. 10.02.04 “Германські мови” / Билиця Уляна Ярославівна ; Спецрада 

К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 83. 

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, проф., проф. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія 

Кочура ЛНУ імені Івана Франка.  

18. Біла І. І. Вплив агматину на агрегаційну та міграційну здатність лейкоцитів за 

експериментального цукрового діабету : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Левковець Сергій Іванович ; 

Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

– С. 46. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Сибірна Н. О., доктор біол. наук, проф., 

зав. кафедри біохімії ЛНУ імені Івана Франка. Біла І. І., аспірант кафедри 

біохімії біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

19. Борачок І. В. Чисельне розв’язування задачі Коші для рівняння Лапласа в 

тривимірних двозв’язкових областях : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.07 “Обчислювальна математика” / 

Борачок Ігор Володимирович ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 25. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник − Хапко Р. С., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри 

обчислювальної математики ЛНУ імені Івана Франка. Борачок І. В., 

асистент кафедри обчислювальної математики ЛНУ імені Івана Франка. 

20. Борковська І. П. Семантико-стилістичний та прагматичний потенціал 

англомовних ділових текстів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Борковська Інна Пилипівна ; 

Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. 

– Черв. – С. 143. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Опонент : Дудок Р. І., докт. філол. наук, проф., зав. 

кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. І. Франка. 
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21. Бурак В. В. Вербалізація стереотипів родинної спорідненості в українській, 

польській і британській реалістичній прозі другої половини ХІХ століття : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.15 

“Загальне мовознавство” / Буряк Віра Володимирівна ; Спецрада К 35.051.23 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України 

// Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 84-85. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Гонтарук Л. В., кандидат філол. наук, 

доц. кафедри загального мовознавства ЛНУ імені Івана Франка.  

22. Бушева С. М. Етнічний лобізм : теоретико-методологічні засади 

концептуалізації на прикладі єврейського лобі у США : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної 

науки” / Бушева Світлана Миколаївна ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 121. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник − Угрин Л. Я., канд. політ. наук, доц., доц. кафедри теорії та історії 

політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. 

23. Бушкова В. С. Золь-гель синтез, структура та властивості заміщених феритів 

нікелю : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 

“Фізика і хімія поверхні” / Бушкова Віра Степанівна ; Спецрада Д 20.051.06 у 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Черв. – С. 126. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

наук. Опонент : Галій П. В., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри 

фізики напівпровідників ЛНУ ім. І. Франка. 

24. Вознюк-Богів І. М. Формування кадрового потенціалу фінансового сектору 

економіки регіону : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : 

спец. 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 

політика” / Вознюк-Богів Ірина Миколаївна ; Спецрада Д 35.140.01 у ПВНЗ 
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“Львівський університет бізнесу та праваˮ // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Липень. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Васьківська К. В., 

докт. екон. наук, проф., проф. кафедри економіки та менеджменту ЛНУ 

імені Івана Франка. 

25. Волков А. І. Геоінформаційні моделі і системи підтримки прийняття рішень 

оцінки та контролю рівня техногенного навантаження на довкілля : дис. на 

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

географія і раціональне використання природних ресурсів” / Волков Андрій 

Ігорович ; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2019. – Липень. – С. 13. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук. Опонент : Назарук М. М., докт. географ. 

наук, проф., проф. кафедри раціонального використання природних ресурсів і 

охорони природи ЛНУ імені Івана Франка.  

26. Волянська І. І. Крайові задачі для рівнянь з частинними похідними у плоских 

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

спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Волянська Ірина Ігорівна ; 

Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

– С. 38-39. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Опонент : Лопушанська Г. П., доктор фіз.-мат. 

наук, проф., проф. кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ імені Івана Франка. 

27. Гайворонський І. В. Структурно-фазовий стан поверхневих шарів алюмінію, 

титану та цирконію після імпульсного лазерного легування перехідними 

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

спец. 01.04.13 “Фізика металів” / Гайворонський Ігор Володимирович ; 

Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

– С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
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кандидата наук. Опонент : Мудрий С. І., доктор фіз.-мат. наук, проф., зав. 

кафедри фізики металів ЛНУ імені Івана Франка. 

28. Галущак М. М. Військово-політична думка ЗУНР/ЗОУНР (листопад 1918 р. – 

липень 1919 р. : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : 

спец. 07.00.01 “Історія України” / Галущак Михайло Михайлович ; Спецрада 

Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН 

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

України”. – 2019. – Серпень. – С. 70. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Павлишин О. Й., 

кандидат істор. наук, доц., доц. кафедри новітньої історії України імені 

Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка. 

29. Гнатишин О. Є. Історичний вимір українських музично-теоретичних 

концепцій : дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Гнатишин Оксана Євстафіївна ; 

Спецрада Д 41.857.01 в Одеській національній музичній академії імені 

А. Н. Нежданової Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Липень. – С. 22-23. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант − 

Козаренко О. В., докт. мистецтвознавства, проф., зав. кафедри філософії 

музики ЛНУ імені Івана Франка. 

30. Гоголіна В. В. Поетика біблійного інтертексту в “Києво-Печерському 

патерикуˮ : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : 

спец. 10.01.01 “Українська література” / Гоголіна Вікторія Володимирівна ; 

Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

– С. 85. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Федорак Н. Л., кандидат філол. наук, 

доц. кафедри української літератури імені академіка М. Возняка ЛНУ імені 

Івана Франка. 
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31. Головко І. К. Процеси регіоналізації як чинник генези та функціонування 

парадипломатії на сучасному етапі : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

політ. наук : спец. 23.00.04 “Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку” / Головко Іван Костянтинович ; Спецрада Д 76.051.03 

у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 122. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Романюк Р. Й., канд. політ. наук, доц., доц. 

кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби ЛНУ імені Івана 

Франка. 

32. Горган О. Л. Правовий механізм взаємодії прокуратури та громадськості в 

сфері боротьби з корупцією в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня 

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

адвокатура” / Горган Олександр Любомирович ; Спецрада Д 35.140.02 у 

ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та праваˮ // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Серпень. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Кравчик М. Б., 

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

Франка. 

33. Горинь Б. Феноменальна постать / Богдан Горинь // Українська літературна 

газета. – 2019. – № 18. – С. 1, 3. До 80-річчя Валерія Шевчука – доктора 

Honoris causa ЛНУ імені Івана Франка. 

34. Горло Н. В. Функціональні та концептуальні моделі політики іредентизму : 

дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні 

інститути та процеси” / Горло Наталя Віталіївна ; Спецрада Д 35.051.17 у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 23. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.  

35. Городинська В. З гуртожитку – прямісінько на пари! / Валерія Городинська // 

Експрес. – 2019. – № 38. – С. 19. Автор статті тестує перший ранковий рейс 
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автобуса для перевезення студентів ЛНУ імені Івана Франка від 

гуртожитків до головного корпусу. 

36. Григор’єв О. В. Неліберальна демократія в системі дефективних демократій: 

форми прояву в сучасному політичному процесі посткомуністичних країн 

Центрально-Східної Європи : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата політ. 

наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Григор’єв Олександр 

Віталійович ; Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ “Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоˮ МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 120. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

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

політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. 

37. Гудим Л. Я. Правова ідентичність: філософсько-правовий вимір : дис. на 

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

права” / Гудим Любомир Ярославович ; Спецрада К 70.895.02 у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова 

Хмельницької облради // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. 

– С. 59. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Грищук О. В., докт. юрид. наук, проф., 

проф. кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка.  

38. Демків Т. М. Трансформація електронних збуджень у композитних 

люмінесцентних матеріалів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Демків Тарас 

Михайлович ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному 

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

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

здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант − 

Волошиновський А. С., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри 

експериментальної фізики ЛНУ імені Івана Франка. Демків Т. М., доц. 

кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка. 
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39. Дреботій Р. Г. Побудова та аналіз hp-адаптивних схем методу скінченних 

елементів для задач дифузії-конвекції-реакції : дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.07 “Обчислювальна математика” / Дреботій 

Роман Григорович ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному 

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

України”. – 2019. – Черв. – С. 133. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Шинкаренко Г. 

А., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри інформаційних систем ЛНУ ім. 

І. Франка. 

40. Думанська І. Ю. Фінансове забезпечення інноваційного процесу в АПК 

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

“Гроші, фінанси і кредит” / Думанська Ілона Юріївна ; Спецрада Д 26.883.01 

у ДВНЗ “Університет банківської справиˮ МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 18. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : 

Демчишак Н. Б., докт. екон. наук, доц., проф. кафедри фінансів, грошового 

обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка. 

41. Жук О. І. Внутрішня комунікативна система ліричних текстів (різновиди 

адресанта, адресата і ліричної експресії) : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата філол. наук : спец. 10.01.06 “Теорія літератури” / Жук Оксана 

Ігорівна ; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті 

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

– Серпень. – С. 85-86. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Будний В. В., 

кандидат філол. наук, доц. кафедри теорії літератури та порівняльного 

літературознавства ЛНУ імені Івана Франка. 

42. Заболотнюк В. І. Українська військова еміграція в Німеччині 1918−1945 рр. : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 20.02.22 

“Військова історія” / Заболотнюк Володимир Іванович ; Спецрада Д 35.051.25 

у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
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Сагайдачного Міноборони України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2019. – Серпень. – С. 69-70. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Сіромський Р. Б., 

кандидат істор. наук, доц., доц. кафедри нової та новітньої історії 

зарубіжних країн ЛНУ імені Івана Франка. 

43. Зельманович І. І. Політичні механізми врегулювання заморожених конфліктів 

сучасності : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата політ. наук : 

спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Зельманович Іван Іванович ; 

Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

– С. 86. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук.  

44. Знахідка наших науковців // Освіта України. – 2019. – № 37. – С. 2. Українські 

полярники віднайшли льодовикову печеру в Антарктиді, яка має кілька озер 

та річку. Враженнями поділився керівник 24-ї УАЕ Ігор Дикий.  

45. Івангородський К. В. Етнічна історія східних слов’ян до монгольської доби у 

сучасних українській, російській і білоруській історіографіях : дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.06 “Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” / Івангородський 

Костянтин Васильович ; Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького МОН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 8. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : 

Зашкільняк Л. О., докт. істор. наук, проф., зав. кафедри історії країн 

Центральної та Східної Європи ЛНУ імені Івана Франка.  

46. Івасишин М. Р. Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний та 

екстралінгвальний виміри : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. 

наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Івасишин Маріанна Романівна ; 

Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. 
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– С. 83. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Бехта І. А., доктор філол. наук, проф., проф. 

кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка.  

47. Качкан В. Україноетноцентричне кредо творчої сутності Василя Лизанчука / 

Володимир Качкан // Українська літературна газета. – 2019. – № 13. – С. 9. 

Стаття про професора, зав. кафедри ЛНУ імені Івана Франка.  

48. Качмар А. І. Механізми накопичення заряду в електрохімічних системах, 

сформованих на основі нанокомпозитів вуглець / оксиди і сульфіди металів : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 

“Фізика і хімія поверхні” / Качмар Андрій Ігорович ; Спецрада Д 20.051.06 у 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаникаˮ 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 27. 

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Мудрий С. І., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. 

кафедри фізики металів ЛНУ імені Івана Франка.  

49. Кізлова А. А. Соціальні взаємодії насельників щодо шанованих святинь 

Києво-Печерської Успенської лаври (1789 р. – перші десятиліття XX ст. : дис. 

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

України” / Кізлова Антоніна Анатоліївна ; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті 

українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті 

народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – 

Серпень. – С. 13. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук. Опонент : Сухий О. М., докт. істор. наук, 

проф., зав. кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського 

ЛНУ імені Івана Франка. 

50. Ковальська О. Де вчитимуться розумники? / Олена Ковальська // Експрес. – 

2019. – № 32. – С. 19. У статті згадано ЛНУ імені Івана Франка, а також 

Львівський фізико-математичний ліцей. 
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51. Ковальська О. Молитва з Митрополитом Епіфанієм / Олена Ковальська // 

Експрес. – 2019. – № 37. – С. 18. Митрополит зустрівся з колективом і 

студентами ЛНУ імені Івана Франка. 

52. Козелко І. Р. Лінгвістична термінологія В. Сімовича в контексті граматик 

кінця XIX – першої половини XX століття : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Козелко Ірина 

Романівна ; Спецрада К 35.051.23 у Львівському національному університеті 

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

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

наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Кочан І. М., доктор 

філол. наук, проф., зав. кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ 

імені Івана Франка.  

53. Корнєєва І. О. Формування професійно орієнтованої англомовної 

компетентності в монологічному мовленні майбутніх дизайнерів : дис. на 

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

навчання – германські мови” / Корнєєва Ірина Олександрівна ; Спецрада 

Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 66. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Микитенко Н. О., докт. пед. наук, проф., зав. 

кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана 

Франка.  

54. Котик О. Українські полярники знайшли “загублений світ” в Антарктиді / 

О. Котик // Високий замок. – 2019. – № 73. – С. 16. Коментар про знахідку дав 

керівник експедиції, канд. біол. наук, доцент ЛНУ ім. І. Франка.  

55. Кочергіна І. А. Особливості емоційної саморегуляції жінок, які зазнали 

психологічного насильства в родині : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата психол. наук : спец. 19.00.01 “Загальна психологія, історія 

психології” / Кочергіна Ірина Анатоліївна ; Спецрада Д 26.457.01 в Інституті 

соціальної та політичної психології НАПН України // Спецвип. газети “Освіта 
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України”. – 2019. – Серпень. – С. 118. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − 

Партико Т. Б., кандидат психол. наук, проф. кафедри психології ЛНУ імені 

Івана Франка. Кочергіна І. А., асистент кафедри психології філософського 

факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

56. Кулик Н. Забутий просвітник / Наталія Кулик // Освіта України. – 2019. – 

№ 28. – С. 14-15. Стаття про філолога, славіста, доктора філософії Івана 

Брика, який закінчив Львівський університет, та підтримував відкриття 

українського університету у Львові.  

57. Кульчицька О. В. Мовні засоби реалізації пейоративності в романах 

С. Майєр : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : 

спец. 10.02.04 “Германські мови” / Кульчицька Олена Василівна ; Спецрада 

К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 83. 

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Федорчук М. М., кандидат філол. наук, 

доц., доц. кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка. 

Кульчицька О. В., асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних 

факультетів ЛНУ імені Івана Франка. 

58. Куриленко О. Ярослав Грицак: успіх Зеленського незаслужений і може 

вилитись в трагедію : [інтерв’ю] / Олександр Куриленко // Українська 

літературна газета. – 2019. – № 17. – С. 8. 

59. Кучурівський Ю. С. Жанрова традиція реквієму у творчості композиторів 

Великобританії останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. : дис. на здобуття 

наук. ступеня кандидата мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне 

мистецтво” / Кучурівський Юрій Степанович ; Спецрада Д 41.857.01 в 

Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової 

Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – 

Серпень. – С. 115. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Козаренко О. В., доктор 
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мистецтвознавства, проф., зав. кафедри філософії мистецтв ЛНУ імені 

Івана Франка. 

60. Кушнір Б. Ігорю Калинцю виповнилося 80 років / Богдан Кушнір // Голос. 

України. – 2019. – 11 лип. (№ 128). – С. 6. 

61. Кушнір Б. Луганська, Донецька і Львівська облдержадміністрації отримали 

нових очільників / Богдан Кушнір // Голос України. – 2019. – 9 лип. (№ 126). 

– С. 4. Головою Львівської облдержадміністрації став 35-річний Маркіян 

Мальський. 

62. Кушнір Б. Пом’янули жертв війни / Богдан Кушнір // Голос України. – 2019. 

– 5 лип. (№ 124). – С. 9. На Вулецьких пагорбах вшанували загиблих у 1941 

році львівських професорів. 

63. Кушнір Б. Мільйон – за відмінні знання / Б. Кушнір // Голос України. – 

2019. – № 167. – С. 9. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при 

ЛНУ ім. Івана Франка отримав мільйон гривень на поліпшення навчально-

матеріальної бази як перший у рейтингу успішності за результатами ЗНО.  

64. Левковець С. І. Фазові рівноваги, кристалічна структура та властивості 

проміжних фаз в системах 2TII+Hg(Pb)Br2↔2TIBr+Hg(Pb)I2 та споріднених : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата хім. наук : спец. 02.00.01 

“Неорганічна хімія” / Левковець Сергій Іванович ; Спецрада К 61.051.03 у 

ДВНЗ “Ужгородський національний університетˮ МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 43. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Котур Б. Я., доктор хім. наук, проф., проф. кафедри неорганічної хімії ЛНУ 

імені Івана Франка. 

65. Лильо І. М. Греки на території Руського воєводства у XV−XVII ст. : дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / 

Лильо Ігор Миколайович ; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 12-13. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий 



18 

 

консультант − Войтович Л. В., докт. істор. наук, проф., зав. кафедри історії 

середніх віків та візантиністики ЛНУ імені Івана Франка. Лильо І. М., доц. 

кафедри історії середніх віків та візантиністики ЛНУ імені Івана Франка. 

66. Ліщенко Ю. “Зелений” губернатор насправді “золотий”. Голова ЛОДА 

Маркіян Мальський оприлюднив декларацію про доходи за минулий рік. Із 

“епохою бідності” він уже покінчив… / Ю. Ліщенко // Високий замок. – 

2019. – 59. – С. 11. Батько голови ЛОДА Мальський Маркіян Зіновійович 

завкафедри міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, а мама, Мальська 

Марта Пилипівна завкафедри туризму ЛНУ ім. І. Франка, професор, доктор 

економічних наук.  

67. Ліщенко Ю. У Франковому виші та НУ “Львівська політехніка” будуть нові 

ректори / Ю. Ліщенко // Високий замок. – 2019. – № 25. – С. 11.  

68. Лук’янчук Г. 24 сезонна українська наукова експедиція вирушає до 

Антарктиди / Г. Лук’янчук // Українське слово. – 2019. – № 13-14. – С. 11, 13. 

На фото керівник експедиції Ігор Дикий.  

69. Лук’янчук Г. Презентовано карту “Західно-Українська Народна Республіка” / 

Г. Лук’янчук // Українське слово. – 2019. – № 13-14. – С. 9. На презентації 

виступав Микола Литвин, який у 2000-2009 рр. викладав на кафедрі новітньої 

історії України ЛНУ імені Івана Франка.  

70. Луканська А. Екватор вступної кампанії: подано 1 млн 110 тис. електронних 

заяв / А. Луканська // Голос України. – 2019. – № 135. – С. 8. ЛНУ 

ім. І. Франка знаходиться на третій сходинці в переліку найпопулярніших 

вишів України.  

71. Луканська А. Наступного року абітурієнти зможуть подавати лише п’ять заяв 

про вступ / А. Луканська // Голос України. – 2019. – № 148. – С. 1, 10. ЛНУ 

ім. І. Франка увійшов до ТОП-5 вишів за обсягами державного замовлення.  

72. Лукашенко Є. М. Межі свободи у політичній доктрині лібералізму Фрідріха 

фон Гаєка : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата політ. наук : 

спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Лукашенко Євген 

Миколайович ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному 
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університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

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

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − 

Вдовичин І. Я., доктор політ. наук, проф., проф. кафедри теорії та історії 

політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. Лукашенко Є. М., аспірант 

кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. 

73. Лукащук М. В. Функціонування дієслів мовлення у сучасній англійській мові 

(на матеріалі Британського національного корпусу) : дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Лукащук 

Михайло Володимирович ; Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Черв. – С. 142–143. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Бик І. С., канд. філол. наук, доц., зав. кафедри іноземних мов факультету 

міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. 

74. Львівщина. Скільки 200-бальників? // Освіта України. – 2019. – 24 черв. 

(№ 25). – С. 3. За попередніми результатами цьогорічного ЗНО максимальні 

200 балів набрали 14 абітурієнтів зі Львівщини. 

75. Малиш Л. О. Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у 

соціології : дис. на здобуття наук. ступеня доктора соціол. наук : 

спец. 22.00.03 “Соціальні структури та соціальні відносини” / Малиш Ліна 

Олександрівна ; Спецрада Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 23. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : 

Коваліско Н. В., докт. соціол. наук, проф., проф. кафедри соціології ЛНУ імені 

Івана Франка. 

76. Матат Д. IESO: підтримати пристрасть / Д. Матат // Освіта України. – 2019. – 

№ 38. – С. 8, 10. Цьогоріч у Південній Кореї на Міжнародній олімпіаді з наук 

про Землю українська команда здобула бронзову нагороду й особливі відзнаки 
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журі, зокрема дипломом учасника був нагороджений учень 10 класу 

Львівського фізико-математичного ліцею Іван Феняк.  

77. Матат Д. П’ять нагород: усі бронзові / Д. Матат // Освіта України. – 2019. – 

№ 36. – С. 12. В Угорщині підбили підсумки ХІІІ Міжнародної олімпіади з 

астрономії та астрофізики в якій всі п’ять учасників нашої команди 

вибороли бронзові нагороди. Україну представляли і учні Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка Павло Гілей 

та Олександр Кухар.  

78. Мельник Н. Б. Економіко-математичне моделювання розподілу роздрібного 

ринку комп’ютерної техніки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. 

наук : спец. 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології 

в економіці” / Мельник Наталія Богданівна ; Спецрада Д 26.006.07 у ДВНЗ 

“Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьманаˮ 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 71. 

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Мельник Н. Б., асистент кафедри статистики ЛНУ імені 

Івана Франка. 

79. Мельничук С. М. Правові форми реалізації функцій сучасної держави 

Україна : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.01 

“Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / 

Мельничук Світлана Миколаївна ; Спецрада Д 26.007.04 у Національній 

академії внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. 

– 2019. – Липень. – С. 15-16. – Повідомлення про захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант − 

Луць Л. А., докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри теорії та філософії права 

ЛНУ імені Івана Франка. 

80. Мєх Ю. В. Використання реакцій відновлення гетерополікомплексів, 

послідовного інжекційного аналізу та математичної обробки кінетичних 

даних в спектрофотометрії : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата хім. 

наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Мєх Юлія Василівна ; Спецрада 
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К 61.051.03 у ДВНЗ “Ужгородський національний університетˮ МОН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 43. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Тимошук О. С., кандидат хім. наук, доц., доц. 

кафедри аналітичної хімії ЛНУ імені Івана Франка. 

81. Михайлова І. О. Легітимація державної влади у контексті міжнародної 

політики : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата політ. наук : 

спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Михайлова Інна 

Олександрівна ; Спецрада К 64.053.09 у Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 121. – Повідомлення про 

захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Денисенко В. М., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри теорії та історії 

політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. 

82. Михалюк М. М. Етнокультурний потенціал єврейського етносу малих 

містечок Столичного суспільно-географічного району України : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна 

та соціальна географія” / Михалюк Марина Михайлівна ; Спецрада 

Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 57. 

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Опонент : Дністрянський М. С., докт. географ. наук, проф., 

проф. кафедри географії України ЛНУ імені Івана Франка.  

83. Міца В. В. Регіональний вимір організаційно-економічного забезпечення 

розвитку сектору малого підприємництва : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата екон. наук : спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка” / Міца Владислав Володимирович ; Спецрада 

К 61.051.02 у ДВНЗ “Ужгородський національний університетˮ МОН 

України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 74-75. – 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
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кандидата наук. Опонент : Шевчук І. Б., доктор екон. наук, доц., зав. кафедри 

економічної кібернетики ЛНУ імені Івана Франка. 

84. Міщенко І. М. Музично-стилістичні особливості візантійської, слов’яно-

руської та української монодії (на матеріалі самогласних стихир 

Преображення) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Міщенко Іван 

Михайлович ; Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній музичній 

академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України // Спецвип. 

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

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Медведик Ю. Є., докт. мистецтвознавства, проф., зав. кафедри 

музикознавства та хорового мистецтва ЛНУ імені Івана Франка.  

85. Міщук Н. В. Організаційно-економічне регулювання розвитку освіти в 

системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці України : дис. на 

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

управління національним господарством” / Міщук Наталія Володимирівна ; 

Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана 

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

– С. 51-52. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Приймак В. І., докт. екон. наук, 

проф., зав. кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана 

Франка. Міщук Н. В., асистент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка. 

86. Мустафазаде Парвана Телман Кизи. Зовнішня політика Азербайджанської 

Республіки в Каспійському регіоні : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

політ. наук : спец. 23.00.04 “Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку” / Мустафазаде Парвана Телман Кизи ; Спецрада 

Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

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

Серпень. – С. 122. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
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наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Присяжнюк Ю. І., 

докт. екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 

служби ЛНУ імені Івана Франка. 

87. Найдич Б. П. Кристалічна структура та термодинамічні параметри тонко 

плівкових конденсатів систем II – VI, IV − VI : дис. на здобуття наук. ступеня 

кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Найдич 

Богданна Петрівна ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаникаˮ МОН України // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 27. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : 

Галій П. В., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри сенсорної та 

напівпровідникової електроніки ЛНУ імені Івана Франка.  

88. Найпопулярніші ВИШі та спеціальності / Освіта України. – 2019. – № 30. – 

С. 2. Серед найпопулярніших за кількістю поданих заяв – Львівський 

національний університет імені Івана Франка (36078 заяв). 

89. Нестерук Н. …Поміж окраїн світу / Назарій Нестерук // Українська 

літературна газета. – 2019. – № 15. – С. 11. У номері надруковано поезію 

студента 4 курсу історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

90. Ніколаєва О. В. Стан системи антиоксидантного захисту у щурів за умов 

алотрансплантації ембріональної м’язової тканини : дис. на здобуття наук. 

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

Володимирівна ; Спецрада К 41.051.06 в Одеському національному 

університеті імені І. І. Мечникова МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Липень. – С. 29-30. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Сибірна Н. О., 

докт. біол. наук, проф., зав. кафедри біохімії ЛНУ імені Івана Франка.  

91. Ониськів М. І. Королівські універсали як джерело для дослідження історії 

Руського воєводства останньої третини XVII ст. : дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.06 “Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” / Ониськів Марта 
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Іванівна ; Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української археографії та 

джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2019. – Серпень. – С. 68. – Повідомлення про захист 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий 

керівник − Вінниченко О. О., кандидат істор. наук, доц., доц. кафедри давньої 

історії України та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка.  

92. Онищук Я. І. Населення Західної Волині та Західного Поділля у першій 

половині І тис. н. е.: культурно-історичний аспект : дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.04 “Археологія” / Онищук Ярослав 

Іванович ; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана 

Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Липень. – С. 7. – Повідомлення 

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий 

консультант − Войтович Л. В., докт. істор. наук, проф., зав. кафедри історії 

середніх віків і візантиністики ЛНУ імені Івана Франка. Онищук Я. І., доц. 

кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ імені Івана 

Франка. 

93. Панова І. О. Екологічний імператив розвитку глобальної економічної 

системи : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.02 

“Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Панова Ірина 

Олексіївна ; Спецрада К 64.051.25 у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта 

України”. – 2019. – Серпень. – С. 81. – Повідомлення про захист дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Присяжнюк Ю. І., 

доктор екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародних відносин і 

дипломатичної служби ЛНУ імені Івана Франка. 

94. Паславська Н. О. Кравецький цех у Львові в XVI−XVIII ст. : організаційні 

форми та соціальні відносини : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 

істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Паславська Наталія Орестівна ; 

Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана 
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Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Серпень. 

– С. 68-69. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук.  

95. Підтримати бот сади // Освіта України. – 2019. – № 14. – С. 4. Про програму 

підтримки заповідників, ботанічних садів, дендропарків та обсерваторій в 

університетах розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час огляду 

Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка.  

96. Погонець В. В. Поповнення військової лексики та фразеології англійської 

мови: лінгвальний та соціолінгвальний параметри : дис. на здобуття наук. 

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

Вікторія Вікторівна ; Спецрада Д 17.051.02 у Запорізькому національному 

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

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

ступеня кандидата наук. Опонент : Дудок Р. І., докт. філол. наук, проф., зав. 

кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ імені Івана 

Франка.  

97. Потерейко О. О. Віртуалізація держави: теоретико-методологічний аналіз : 

дис. на здобуття наук. ступеня кандидата політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія 

та історія політичної науки” / Потерейко Орислава Олегівна ; Спецрада 

Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

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

С. 120. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Хома Н. М., доктор політ. наук, доц., 

доц. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. 

Потерейко О. О., аспірантка кафедри теорії та історії політичної науки 

ЛНУ імені Івана Франка. 

98. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо 

присвоєння вчених звань і наукових ступенів від 05 березня 2019 року : наказ 

Міністерства освіти і науки України № 308 від 05.03.2019 // Спецвипуск 

газети “Освіта України”. – 2019. – № 6 (червень). – С. 2–6. Дано наказ 
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керівникам ЛНУ ім. І. Франка та ін. ЗВО взяти до відома порушення, виявлені 

під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду 

атестаційних справ здобувачів наукових ступенів.  

99. Продан Т. П. Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі : дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата філософ. наук : спец. 09.00.03 “Соціальна 

філософія та філософія історії” / Продан Тетяна Павлівна ; Спецрада 

Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

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

– Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Науковий керівник − Альчук М. П., доктор філософ. наук, 

проф. кафедри теорії та історії культури ЛНУ імені Івана Франка. 

Продан Т. П., аспірантка кафедри теорії та історії культури філософського 

факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

100. Романчеико А. П. Елітарна мовна особистість у просторі наукового 

дискурсу: комунікативні аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня доктора 

філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Романчеико Алла Петрівна ; 

Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені 

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

Серпень. – С. 21. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук. Опонент : Бацевич Ф. С., докт. філол. наук, 
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матеріалі поезії епохи Августа) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
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України” / Савчук Богдан Романович ; Спецрада Д 20.051.05 у ДВНЗ 
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Слабошпицький // Літературна Україна. – 2019. – № 33-34. – С. 5. – Рец. на 
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Сполом, 2019. 

112. Смеречинська О. В. Функціонально-семантичне поле граничності дії в 
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Історичні науки :  

- Ганусин Олена Богданівна, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12; 
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права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03; 

- Шутко Наталія Ігорівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія 
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- Нестор Ольга Юріївна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01. 
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мовознавство” ; К 35.051.15. 

Юридичні науки :  

- Іваницький Ярослав Олегович, 12.00.09 “Кримінальний процес та 
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156. Медвідь Л. Химерна ситуація химерної епохи / Л. Медвідь // Дзвін. – 

2019. – № 5. – С. 191–193. – Із майбутньої книги про майстра. До 90-річчя від 

дня народження Романа Іваничука.  

157. Олюднена людина / редколегія часопису “Дзвін” // Дзвін. – 2019. – № 5. – 

С. 161–163. – Із майбутньої книги про майстра. До 90-річчя від дня 

народження Романа Іваничука.  

158. Омельчук О. Михайло Рудницький про Євгена Маланюка / 

О. Омельчук // Слово і час. – 2019. – № 2. – С. 80–90.  

159. Павленко Н. Ставний, красивий, дарма, що в окулярах. Мабуть, добряче 

заробляє – весь у новому : [спогади Євдокії Дімарової] / текст Н. Павленко ; 

фото С. Старостенко // Країна. – 2019. – № 25. – С. 44–47. Євдокія Дімарова 

викладала у Львівському національному університеті імені Івана Франка.  

160. Пітко Я. Люди вірили йому / Я. Пітко // Дзвін. – 2019. – № 5. – С. 189–

190. – Із майбутньої книги про майстра. До 90-річчя від дня народження 

Романа Іваничука.  

161. Позичайло А. “Діти – це щастя. А внуки – це чудеса” – Ірина Фаріон / 

текст А. Позичайло ; фото В. Шмаков // Країна. – 2019. – № 25. – С. 30–33. 

Ірина Фаріон 1987-го закінчила філологічний факультет Львівського 

державного університету ім. І. Франка.  
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162. Проць Л. “Білий хліб” Романа Іваничука / Л. Проць // Дзвін. – 2019. – 

№ 5. – С. 186–188. – Із майбутньої книги про майстра. До 90-річчя від дня 

народження Романа Іваничука.  

163. Радзієвська В. Багато людей писали: “Для чого виставляти свій целюліт?” 

На чорно-білих фотографіях видно вдачу людини / текст і фото 

В. Радзієвська // Країна. – 2019. – № 28. – С. 39–41. Фотограф Мирослава 

Павлик закінчила факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка.  

164. Сінченко О. Методологічний ізоморфізм як стиль наукового мислення 

Івана Франка / О. Сінченко // Слово і час. – 2019. – № 2. – С. 3–11. Є згадка 

про навчання І. Франка у Львівському університеті та про М. Гнатюка, 

Я. Грицака, Б. Тихолоза, як дослідників методологічних аспектів Франкового 

мислення.  

165. Слабошпицький М. Хрещений і його хрещеники / М. Слабошпицький // 

Дзвін. – 2019. – № 5. – С. 166–167. – Із майбутньої книги про майстра. До 90-

річчя від дня народження Романа Іваничука.  

166. Сніцарчук Л. Українство в просторі “Речі Посполитої театральної” / 

Л. Сніцарчук // Кіно театр. – 2019. – № 5. – С. 44–45. – Рец. на кн.: 

Гарбузюк М. Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ 

століття: стратегії та форми репрезентації : [монографія] / Майя Гарбузюк. – 

Львів : Простір-М, 2018. – 470 с. В рецензії згадані І. Франко, В. Щурат, 

М. Возняк, Р. Пилипчук.  

167. Тасєнкевич Л. О. Міжнародна наукова конференція “Гербарії та 

збереження фіторізноманіття” (3–5 жовтня 2018 р., Львів, Україна) / 

Л. О. Тасєнкевич, Н. М. Шиян, Т. С. Хміль, С. Л. Мосякін // Український 

ботанічний журнал. – 2019. – № 76 (2). – С. 167–170. Конференція відбулась 

на базі Гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка.  

168. Фінкельштейн Б. Ефект таро : оповідання / Б. Фінкельштейн ; із 

російської переклав Ігор Павлюк // Всесвіт. – 2019. – № 5-6, 7-8. – С. 94–97.  
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169. Фінкельштейн Б. Сни-2, або мінливості любові: оповідання / Борис 

Фінкельштейн ; із російської переклав Ігор Павлюк // Всесвіт. – 2019. – № 1-

2. – С. 100–105.  

170. Хороб С. Леонід Білецький – історик української літератури / С. Хороб // 

Слово і час. – 2019. – № 6. – С. 19–30. Степан Іванович Хороб здобув науковий 

ступінь доктора філологічних наук у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка (2002).  

171. Царук А. Болісна вертикаль Ігоря Павлюка / А. Царук // Слово і час. – 

2019. – № 8. – С. 115–118. – Рец. на кн.: Павлюк І. Перевізник мрій: книга 

лірики. – Харків : Майдан, 2019. – 344 с.  

172. Яворівський В. Ми – із батярів / В. Яворівський // Дзвін. – 2019. – № 5. – 

С. 172–176. – Із майбутньої книги про майстра. До 90-річчя від дня 

народження Романа Іваничука. 

 

 

 

 

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка 

173. Генега Р. Система громадського харчування повоєнного Львова: старі та 

нові практики / Р. Генега // Український історичний журнал. – 2019. – № 3. – 

С. 49–73.  

174. Глушко М. “Материяли до українсько-руської етнольоґії” – історичне 

видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові (до 120-річчя початку 

друку) / М. Глушко // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 3. – С. 5–

24.  

175. Залізняк Б. Професор Ярослав Гарасим: “Ми – на добрій дорозі” / Богдан 

Залізняк // Дзвін. – 2019. – № 4. – С. 153–158. Залізняк Б., викладач ЛНУ імені 

Івана Франка, пише про Гарасима Я., а також згадує доцента ЛНУ імені 

Івана Франка Ярослава Дашкевича і заслуженого професора Івана Денисюка. 
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176. Заяць А. Правове становище волинських міщан у ХVІ – першій половині 

ХVІІ ст. / А. Заяць // Український історичний журнал. – 2019. – № 1. – С. 25–

53.  

177. Ільницький М. “Наші едеми – тільки фантомиˮ (Дмитро Загул відомий і 

невідомий) / Микола Ільницький // Українська літературна газета. – 2019. – 

№ 13. – С. 14-15 (закінчення в наступному номері).  

178. Ільницький М. Історія крізь призму духовності: візія Романа Іваничука / 

М. Ільницький // Слово і час. – 2019. – № 5. – С. 14–20.  

179. Ільницький М. Наше коло / М. Ільницький // Дзвін. – 2019. – № 5. – 

С. 170–171. – Із майбутньої книги про майстра. До 90-річчя від дня 

народження Романа Іваничука. 

180. Кирилюк В. П. Стратиграфия гранулитовых комплексов украинского 

щита и их геолого-формационная корреляция. Статья 1 / В. П. Кирилюк, 

А. М. Лысак, А. А. Сиворонов // Геологічний журнал. – 2019. – № 2. – С. 79–

101.  

181. Копич Р. І. Політика фіскальної економії країн єврозони / Р. І. Копич // 

Фінанси України. – 2019. – № 6. – С. 42–54.  

182. Коссак В. Правосуб’єктність державних органів і створюваних ними 

юридичних осіб у механізмі регулювання цивільної відповідальності / 

В. Коссак // Право України. – 2019. – № 1. – С. 154–166.  

183. Легкий М. Проза Івана Франка як психодуттєвий та соціокультурний 

феномен. Загальні зауваги / Микола Легкий // Слово і час. – 2019. – № 2. – 

С. 12–25.  

184. Лизанчук В. Усвідомити сакральність слова! / Василь Лизанчук // 

Дзвін. – 2019. – № 4. – С. 234–239. До 90-річчя академіка Олександри 

Сербенської. 

185. Оліскевич М. О. Новий погляд на національну безпеку країни. Рецензія 

на монографію Ганни Харламової “Рівень національної безпеки країни в 

системі сучасних геоекономічних загроз: аналітика, оцінка, прогноз” / 
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М. О. Оліскевич, О. В. Длугопольський, А. А. Роскладка // Економіст. – 

2019. – № 2. – С. 35–36.  

186. Павлюк І. Золоті крапелини людяності / І. Павлюк // Літературна 

Україна. – 2019. – № 16. – С. 15. – Рец. на кн.: Паращук С. Один голос: вірші 

з філософського щоденника. – Чернівці : Місто, 2016 ; Паращук С. День і ніч: 

вірші з філософського щоденника. – Чернівці : Місто, 2017.  

187. Пастух Т. Містичне поле письма Ігоря Скрипника / Т. Пастух // Слово і 

час. – 2019. – № 6. – С. 110–117. – Рец. на кн.: Скрипник І. Поза сценою 

українських революцій. – Львів : Астролябія, 2018. – 160 с.  

188. Позняк С. П Роль ґрунтів у розвитку суспільства / С. П. Позняк, 

Н. С. Гавриш // Український географічний журнал. – 2019. – № 2. – С. 57–61.  

189. Рабінович П. Явища права: потребова інтерпретація / П. Рабінович // 

Право України. – 2019. – № 6. – С. 175–183.  

190. Романчук О. 31 березня: “Останній день Помпеї” чи день політичного 

шухеру? / О. Романчук // Країна. – 2019. – № 12. – С. 22–24.  

191. Романчук О. До Верховної Ради потраплять не найкращі. Державне 

управління потребує фахівців, які здатні швидко ухвалювати правильні 

рішення / О. Романчук // Країна. – 2019. – № 27. – С. 23–25.  

192. Романчук О. Зеленського чекають страшні дні, місяці й роки. Газ 

виявився важливіший за мораль / О. Романчук // Країна. – 2019. – № 26. – 

С. 24–26.  

193. Романчук О. Країні хочуть нав’язати Стокгольмський синдром. Щоб 

бути ефективною, влада мусить стати українською / О. Романчук // Країна. – 

2019. – № 28. – С. 28–30.  

194. Романчук О. Некомпетентні люди схильні переоцінювати власні 

здібності / О. Романчук // Країна. – 2019. – № 30. – С. 28–29.  

195. Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі… / Т. Салига // Дзвін. – 2019. – 

№ 5. – С. 180–181. – Із майбутньої книги про майстра. До 90-річчя від дня 

народження Романа Іваничука. 
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196. Содомора А. Призахідний сонця дотик / Андрій Содомора // Дзвін. – 

2019. – № 4. – С. 117–123.  

197. Черниш Н. Про роль особистості в соціології / Н. Черниш // Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 2. – С. 197–199. – До дня народження 

Людмили Сокурянської.  

198. Якимович Б. Крихти споминів / Б. Якимович // Дзвін. – 2019. – № 5. – 

С. 194–196. – Із майбутньої книги про майстра. До 90-річчя від дня 

народження Романа Іваничука.  

199. Якимович Б. Причини поразки ЗУНР: вторгнення, бездіяльність чи 

зрада? / Б. Якимович // Український історичний журнал. – 2019. – № 1. – 

С. 180–193.  

200. Якубівський І. Компенсація за порушення майнових прав 

інтелектуальної власності: проблеми теорії та практики / І. Якубівський // 

Право України. – 2019. – № 1. – С. 256–269.  

 

 

 

 

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка  

в Інтернет-джерелах 

201. “Бібліотека – це місце, в якому піднімають актуальні питання”. На Сихові 

говорили про роль бібліотеки в культурі [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://sykhiv.media/biblaiteka-ce-misce-v-yakomy-pidnimayut-

aktyalni-pytanny-dky-spilnot/?fbclid=IwAR2lgNclEbjBrYPs-RM8uweFebB-

6bUwuHlPM9-BQSM4pGTUS5kdy0_Kka8. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

9 вересня 2019 р. Директор Наукової бібліотеки взяв участь у дискусії. 

202. “Дім Франка” святкуватиме 163-й день народження Каменяра 

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

franka-svyatkuvatime-163-y-den-narodzhennya-kamenyara-201908271017935. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серпня 2019 р. За словами директора 

http://sykhiv.media/biblaiteka-ce-misce-v-yakomy-pidnimayut-aktyalni-pytanny-dky-spilnot/?fbclid=IwAR2lgNclEbjBrYPs-RM8uweFebB-6bUwuHlPM9-BQSM4pGTUS5kdy0_Kka8
http://sykhiv.media/biblaiteka-ce-misce-v-yakomy-pidnimayut-aktyalni-pytanny-dky-spilnot/?fbclid=IwAR2lgNclEbjBrYPs-RM8uweFebB-6bUwuHlPM9-BQSM4pGTUS5kdy0_Kka8
http://sykhiv.media/biblaiteka-ce-misce-v-yakomy-pidnimayut-aktyalni-pytanny-dky-spilnot/?fbclid=IwAR2lgNclEbjBrYPs-RM8uweFebB-6bUwuHlPM9-BQSM4pGTUS5kdy0_Kka8
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/dim-franka-svyatkuvatime-163-y-den-narodzhennya-kamenyara-201908271017935
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/dim-franka-svyatkuvatime-163-y-den-narodzhennya-kamenyara-201908271017935
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музею Богдана Тихолоза, у “Домі Франка” відбудеться цілий мікрофестиваль 

до Дня народження Каменяра. Згадано також факультет журналістики 

Львівського національного університету. 

203. “Дім Франка” святкуватиме 163-й день народження Івана Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-

presshall/2767149-iv-ceremonia-vrucenna-miznarodnoi-premii-imeni-ivana-

franka-m-drogobic-vul-ivana-franka-20.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 27 серпня 2019 р. О 15.00 год відбудеться урочисте нагородження 

лауреатів премії Івана Франка в галузі інформаційної діяльності. Серед них 

є декілька львів’ян, які безпосередньо пов’язані з факультетом журналістики 

Львівського національного університету. 

204. “Львівська політехніка” потрапила у перелік найкращих університетів 

світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2434032/lvivska-politehnika-potrapila-u-perelik-

najkrasih-universitetiv-svitu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 липня 

2019 р. Британська консалтингова компанія Quacquarelli Symonds щорічно 

досліджує діяльність провідних університетів світу (1000 закладів) та 

складає рейтинг ВНЗ, на який можуть орієнтуватися абітурієнти. Торік у 

п'ятірку вищих навчальних закладів України із найвищим індексом Гірша 

(рейтинг за показниками бази даних SciVerse Scopus) увійшли: КНУ імені 

Тараса Шевченка (індекс 84), ХНУ імені Василя Каразіна (індекс 65), ЛНУ 

імені Івана Франка (індекс 55), ЧНУ імені Юрія Федьковича (індекс 54) та 

ОНУ імені Іллі Мечникова (індекс 53). 

205. 6 українських вишів потрапили у світовий рейтинг університетів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.volyn24.com/news/134786-6-ukrainskyh-vyshiv-potrapyly-u-

svitovyj-rejtyng-universytetiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 вересня 

2019 р. ЛНУ імені Івана Франка увійшов у рейтингу кращих університетів.  

206. 6 українських вишів у світовому рейтингу університетів. СПИСОК 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2767149-iv-ceremonia-vrucenna-miznarodnoi-premii-imeni-ivana-franka-m-drogobic-vul-ivana-franka-20.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2767149-iv-ceremonia-vrucenna-miznarodnoi-premii-imeni-ivana-franka-m-drogobic-vul-ivana-franka-20.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2767149-iv-ceremonia-vrucenna-miznarodnoi-premii-imeni-ivana-franka-m-drogobic-vul-ivana-franka-20.html
https://www.032.ua/news/2434032/lvivska-politehnika-potrapila-u-perelik-najkrasih-universitetiv-svitu
https://www.032.ua/news/2434032/lvivska-politehnika-potrapila-u-perelik-najkrasih-universitetiv-svitu
https://www.volyn24.com/news/134786-6-ukrainskyh-vyshiv-potrapyly-u-svitovyj-rejtyng-universytetiv
https://www.volyn24.com/news/134786-6-ukrainskyh-vyshiv-potrapyly-u-svitovyj-rejtyng-universytetiv
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https://life.pravda.com.ua/society/2019/09/12/238199/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 12 вересня 2019 р. Згадано Львівський національний університет 

імені Івана Франка. 

207. 10 найкращих шкіл Львова 2019: де вони розташовані й що про них 

потрібно знати [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2494705/10-najkrasih-skil-lvova-2019-de-voni-

roztasovani-j-so-pro-nih-potribno-znati. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

28 серпня 2019 р. Серед них Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ 

ім. І. Франка. 

208. 13 кандидатів в депутати по ОВК №164: хто вони [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://kremenets.city/read/rayon/35527/13-

kandidativ-v-deputati-po-ovk-164-hto-voni-. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

1 липня 2019 р. Серед самовисуванців – Іванусь Богдан, випускник ЛНУ імені 

Івана Франка.  

209. 22 кандидата в КСУ прошли собеседования [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://zib.com.ua/ru/print/138897-

22_kandidata_v_ksu_proshli_sobesedovaniya.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 16 серпня 2019 р. Серед них Оксана Грищук − професор кафедри 

теорії та філософії права ЛНУ ім. І. Франка, доктор юридичних наук. 

210. 31 львівському випускнику вручили премії за найвищі бали на ЗНО 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.lviv-company.in.ua/31-

lvivskomu-vipuskniku-vruchili-premi%D1%97-za-najvishhi-bali-na-zno.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 липня 2019 р. Отримали премії учні 

Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату та Класичної гімназії 

при ЛНУ імені Івана Франка. 

211. 70 причин пишатись Львовом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://inlviv.in.ua/lviv/70-prichin-pishatis-lvovom. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 8 липня 2019 р. Серед 70 причин згадано, що у 1928 р. – професор 

Львівського університету Рудольф Вайгль уперше у світі винайшов вакцину 

проти висипного тифу. 

https://life.pravda.com.ua/society/2019/09/12/238199/
https://www.032.ua/news/2494705/10-najkrasih-skil-lvova-2019-de-voni-roztasovani-j-so-pro-nih-potribno-znati
https://www.032.ua/news/2494705/10-najkrasih-skil-lvova-2019-de-voni-roztasovani-j-so-pro-nih-potribno-znati
https://kremenets.city/read/rayon/35527/13-kandidativ-v-deputati-po-ovk-164-hto-voni-
https://kremenets.city/read/rayon/35527/13-kandidativ-v-deputati-po-ovk-164-hto-voni-
https://zib.com.ua/ru/print/138897-22_kandidata_v_ksu_proshli_sobesedovaniya.html
https://zib.com.ua/ru/print/138897-22_kandidata_v_ksu_proshli_sobesedovaniya.html
https://news.lviv-company.in.ua/31-lvivskomu-vipuskniku-vruchili-premi%D1%97-za-najvishhi-bali-na-zno.html
https://news.lviv-company.in.ua/31-lvivskomu-vipuskniku-vruchili-premi%D1%97-za-najvishhi-bali-na-zno.html
https://inlviv.in.ua/lviv/70-prichin-pishatis-lvovom
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212. Баканов представив нового керівника СБУ на Львівщині [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2734942-

bakanov-predstaviv-novogo-kerivnika-sbu-na-lvivsini.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 11 липня 2019 р. Представлення відбулося під час зустрічі з 

громадськістю Львівщини у ЛНУ імені Івана Франка, де перед цим президент 

України Володимир Зеленський офіційно представив нового голову Львівської 

ОДА Маркіяна Мальського. 

213. В ЛНУ міняють старовинні вікна та двері на сучасні симулякри 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/64003-v-lnu-

miniaiut-starovynni-vikna-ta-dveri-na-suchasni-symuliakry. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 5 липня 2019 р. 

214. Викладачі і студенти ЛНУ ім. Франка просять допомогти врятувати 

життя професору [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://vgolos.com.ua/news/vykladachi-i-studenty-lvivskogo-universytetu-prosyat-

dopomogty-vryatuvaty-zhyttya-profesoru_1041829.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 16 серпня 2019 р. Мова йде про зав. кафедри теорії та історії 

політичної науки ЛНУ ім. І.Франка Валерія Денисенка. 

215. Війни, насильства та революції в Україні (1914–1923 рр.) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.lvivcenter.org/uk/conferences/conferences/3007-19-07-06-wwi-

symposium/?fbclid=IwAR3iPfIXDfcp0yNxjH8TM-

R8p9EoBFmXX3agLODXMgF-C9fpEHlhgOt8uY0. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 2 липня 2019 р. Організаційний комітет симпозіуму: Мар’яна 

Байдак (ЛНУ ім. Івана Франка), Олена Бетлій (НА "Києво-могилянська 

академія" / Центр міської історії), Оксана Дудко (Університет Торонто / 

Центр міської історії), Сергій Єкельчик (Університет Вікторії). 

216. Володимир В’ятрович про Україну і зроблене УІНП за час його 

керівництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/30171211.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 вересня 2019 р. Працював в ЛНУ імені Івана Франка. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2734942-bakanov-predstaviv-novogo-kerivnika-sbu-na-lvivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2734942-bakanov-predstaviv-novogo-kerivnika-sbu-na-lvivsini.html
https://varianty.lviv.ua/64003-v-lnu-miniaiut-starovynni-vikna-ta-dveri-na-suchasni-symuliakry
https://varianty.lviv.ua/64003-v-lnu-miniaiut-starovynni-vikna-ta-dveri-na-suchasni-symuliakry
https://vgolos.com.ua/news/vykladachi-i-studenty-lvivskogo-universytetu-prosyat-dopomogty-vryatuvaty-zhyttya-profesoru_1041829.html
https://vgolos.com.ua/news/vykladachi-i-studenty-lvivskogo-universytetu-prosyat-dopomogty-vryatuvaty-zhyttya-profesoru_1041829.html
http://www.lvivcenter.org/uk/conferences/conferences/3007-19-07-06-wwi-symposium/?fbclid=IwAR3iPfIXDfcp0yNxjH8TM-R8p9EoBFmXX3agLODXMgF-C9fpEHlhgOt8uY0
http://www.lvivcenter.org/uk/conferences/conferences/3007-19-07-06-wwi-symposium/?fbclid=IwAR3iPfIXDfcp0yNxjH8TM-R8p9EoBFmXX3agLODXMgF-C9fpEHlhgOt8uY0
http://www.lvivcenter.org/uk/conferences/conferences/3007-19-07-06-wwi-symposium/?fbclid=IwAR3iPfIXDfcp0yNxjH8TM-R8p9EoBFmXX3agLODXMgF-C9fpEHlhgOt8uY0
https://www.radiosvoboda.org/a/30171211.html
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217. Вступ-2019: лідирує філологія, а 13 % вступників відмовилися від 

бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://opinionua.com/2019/08/12/vstup-2019-lidiruye-filologiya-a-13-vstupnikiv-

vidmovilisya-vid-byudzhetu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серпня 

2019 р. На другому щаблі в рейтингу популярності вишів – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, куди подали понад 36 тис. 

заяв. 

218. Вузи України увійшли в тисячу кращих університетів світу [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://povin.com.ua/230841-12-09.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 16 вересня 2019 р. ЛНУ імені Івана Франка увійшов 

у 1000 кращих світових університетів. 

219. Вчена Рада ЛНУ ім. Івана Франка затвердила ліміт стипендіатів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

stypendiativ_320094.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 липня 2019 р. 

220. Галина Васильченко. Всі депутати нової Ради [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/galina-vasilchenko-foto-

biografiya-dosye-na-deputata-vru-50042151.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 13 вересня 2019 р. Закінчила факультет міжнародних відносин 

та юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. 

221. Галькович М. Одразу два львівські університети потрапили у 

міжнародний рейтинг / Мар’яна Галькович // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://zaxid.media/news/1763487. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

11 вересня 2019 р. ЛНУ імені Івана Франка посів 7 місце. 

222. Гарматюк Н. Рейтинг українських вузів: яке місце посіли виші 

Хмельниччини / Наталя Гарматюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ye.ua/syspilstvo/43562_Reyting_ukrayinskih_vuziv__yake_misce_posili_v

ishi_Hmelnichchini.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 липня 2019 р. 

До десятки лідерів увійшов ЛНУ імені Івана Франка. 

https://opinionua.com/2019/08/12/vstup-2019-lidiruye-filologiya-a-13-vstupnikiv-vidmovilisya-vid-byudzhetu/
https://opinionua.com/2019/08/12/vstup-2019-lidiruye-filologiya-a-13-vstupnikiv-vidmovilisya-vid-byudzhetu/
http://povin.com.ua/230841-12-09.html
https://galinfo.com.ua/news/vchena_rada_lnu_im_ivana_franka_zatverdyla_limit_stypendiativ_320094.html
https://galinfo.com.ua/news/vchena_rada_lnu_im_ivana_franka_zatverdyla_limit_stypendiativ_320094.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/galina-vasilchenko-foto-biografiya-dosye-na-deputata-vru-50042151.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/galina-vasilchenko-foto-biografiya-dosye-na-deputata-vru-50042151.html
https://zaxid.media/news/1763487
https://ye.ua/syspilstvo/43562_Reyting_ukrayinskih_vuziv__yake_misce_posili_vishi_Hmelnichchini.html
https://ye.ua/syspilstvo/43562_Reyting_ukrayinskih_vuziv__yake_misce_posili_vishi_Hmelnichchini.html
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223. Глава ПЦУ зустрінеться зі львівськими студентами [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://dailylviv.com/news/kultura/hlava-ptsu-

zustrinetsya-zi-lvivskymy-studentamy-i-vykladachamy-76633. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 2019 р. 12 вересня на запрошення 

ректорів НУ “Львівська політехніка” та ЛНУ Івана Франка відвідає ці виші 

– зустрінеться зі студентами та викладачами, ознайомиться з навчальним 

процесом та їх історією. 

224. Гладченко М. Простір для всіх. Як зробити бібліотеку зброєю, для чого 

потрібна історія та як це – бути агентом Франції в Україні / Микита 

Гладченко, Ірина Захарова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://mizhnar.com.ua/interviews/prostir-dlya-vsih-yak-zrobyty-biblioteku-

zbrojeu/?fbclid=IwAR1T4DslfJRXtkQ-KSc58ANedu6m2arhiB4LA-

oBqX2o0GVMbR_gK-TtpgM. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 серпня 

2019 р. Внутрішній дворик зустрівся з директором бібліотеки ЛНУ Василем 

Кметем. 

225. Головіна C. Ботанічний сад кличе сьогодні львів’ян на квіткове свято / 

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

https://portal.lviv.ua/news/2019/07/07/botanichnyj-sad-klyche-sogodni-lviv-yan-

na-kvitkove-svyato. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 липня 2019 р. 

226. Гриньов Б. Кристалічна планета / Борис Гриньов // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kristalichna-

planeta/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 вересня 2019 р. Молодим 

ученим Харкова та Львова (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН 

України, ЛНУ імені Івана Франка) вдалось не лише розробити методики 

створення нових унікальних матеріалів, а й усебічно дослідити й 

експериментально довести їхні покращені експлуатаційні характеристики. 

227. Грицків М. Слідами відомих батьків / Марія Грицків // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://gk-press.if.ua/slidamy-vidomyh-batkiv/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 липня 2019 р. У статті розповідають про 

https://dailylviv.com/news/kultura/hlava-ptsu-zustrinetsya-zi-lvivskymy-studentamy-i-vykladachamy-76633
https://dailylviv.com/news/kultura/hlava-ptsu-zustrinetsya-zi-lvivskymy-studentamy-i-vykladachamy-76633
http://mizhnar.com.ua/interviews/prostir-dlya-vsih-yak-zrobyty-biblioteku-zbrojeu/?fbclid=IwAR1T4DslfJRXtkQ-KSc58ANedu6m2arhiB4LA-oBqX2o0GVMbR_gK-TtpgM
http://mizhnar.com.ua/interviews/prostir-dlya-vsih-yak-zrobyty-biblioteku-zbrojeu/?fbclid=IwAR1T4DslfJRXtkQ-KSc58ANedu6m2arhiB4LA-oBqX2o0GVMbR_gK-TtpgM
http://mizhnar.com.ua/interviews/prostir-dlya-vsih-yak-zrobyty-biblioteku-zbrojeu/?fbclid=IwAR1T4DslfJRXtkQ-KSc58ANedu6m2arhiB4LA-oBqX2o0GVMbR_gK-TtpgM
https://portal.lviv.ua/news/2019/07/07/botanichnyj-sad-klyche-sogodni-lviv-yan-na-kvitkove-svyato
https://portal.lviv.ua/news/2019/07/07/botanichnyj-sad-klyche-sogodni-lviv-yan-na-kvitkove-svyato
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kristalichna-planeta/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kristalichna-planeta/
http://gk-press.if.ua/slidamy-vidomyh-batkiv/
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Володимира Кушніренко – франківського журналіста, випускника ЛНУ імені 

Івана Франка. 

228. Де найкраще починати кар'єру IT-шника в Україні: рейтинг міст 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://24tv.ua/techno/de_naykrashhe_pochinati_karyeru_it_shnika_v_ukrayini_re

yting_mist_n1204434. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 вересня 2019 р. 

Серед кращих шкіл для майбутніх айтішників – Львівський фізико-

математичний ліцей-інтернат (на п’ятому місці). 

229. День відкритих дверей у Ботанічному саду “Лілійники чи тропіки” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://afisha.vash.ua/events/den-

vidkrytykh-dverey-u-botanichnomu-sadu-liliynyky-chy-tropiky/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 5 липня 2019 р.  

230. Дисидент, поет Ігор Калинець святкує 80-річчя [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=88865. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 11 липня 2019 р. Ігор Калинець є почесним 

доктором ЛНУ імені Івана Франка. 

231. Для львівських студентів запустять “експрес” автобуси [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

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

_325320.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 2019 р. Звернення 

Студентського уряду Львівського національного університету імені Івана 

Франка від 02.09.2019 № 44 та профспілкового комітету студентів 

Львівського національного університету імені Івана Франка від 02.09.2019 № 

183 взяли до уваги. 

232. Ексначальниця освіти Львівщини стала заступником міністра освіти 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.lmn.in.ua/eksnachalnytsya-osvity-lvivshhyny-stala-zastupnykom-

ministra-osvity/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 вересня 2019 р. Доцент 

кафедри політології філософського факультету ЛНУ імені І. Франка 

(07.2007 до 08.2016). 

https://24tv.ua/techno/de_naykrashhe_pochinati_karyeru_it_shnika_v_ukrayini_reyting_mist_n1204434
https://24tv.ua/techno/de_naykrashhe_pochinati_karyeru_it_shnika_v_ukrayini_reyting_mist_n1204434
https://afisha.vash.ua/events/den-vidkrytykh-dverey-u-botanichnomu-sadu-liliynyky-chy-tropiky/
https://afisha.vash.ua/events/den-vidkrytykh-dverey-u-botanichnomu-sadu-liliynyky-chy-tropiky/
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=88865
https://galinfo.com.ua/news/dlya_lvivskyh_studentiv_zapustyat_ekspres_avtobusy_325320.html
https://galinfo.com.ua/news/dlya_lvivskyh_studentiv_zapustyat_ekspres_avtobusy_325320.html
https://www.lmn.in.ua/eksnachalnytsya-osvity-lvivshhyny-stala-zastupnykom-ministra-osvity/
https://www.lmn.in.ua/eksnachalnytsya-osvity-lvivshhyny-stala-zastupnykom-ministra-osvity/
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233. Епіфаній їде на Львівщину: що відомо про візит митрополита 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.politeka.net/ua/lviv/1151802-epyfanyi-edet-na-lvovshchynu-chto-

yzvestno-o-vyzyte-mytropolyta/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 

2019 р. 12 вересня на запрошення ректорів Національного Університету 

“Львівська Політехніка” та Львівського національного університету імені 

Івана Франка відвідає ці виші: зустрінеться зі студентами та викладачами, 

ознайомиться з навчальним процесом та їх історією. 

234. Епіфаній у Львові: що робив і де був Митрополит, - ФОТО [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2510642/epifanij-u-lvovi-

so-robiv-i-de-buv-mitropolit-foto. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

13 вересня 2019 р. Глава ПЦУ відвідав ЛНУ імені Івана Франка. 

235. З львівських вишів евакуювали студентів через повідомлення про 

мінування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zik.ua/news/2019/09/16/z_lvivskyh_vyshiv_evakuyuvaly_studentiv_cherez

_povidomlennya_pro_minuvannya_1647861. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 17 вересня 2019 р. Мова йде про університет імені Івана Франка, 

Національний університет "Львівська політехніка" та Академію сухопутних 

військ.  

236. З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили працівників поліції 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://loda.gov.ua/news?id=46004. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 липня 2019 р. В межах відзначення дня 

Національної поліції України заходи відбулись на площі перед Львівським 

національним університетом імені Івана Франка.  

237. За найкращі результати на ЗНО Львівський фізико-математичний ліцей 

додатково отримає від міста 1 млн грн. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-

lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-

chempiontsi-yevropy-z-

shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-

https://lviv.politeka.net/ua/lviv/1151802-epyfanyi-edet-na-lvovshchynu-chto-yzvestno-o-vyzyte-mytropolyta/
https://lviv.politeka.net/ua/lviv/1151802-epyfanyi-edet-na-lvovshchynu-chto-yzvestno-o-vyzyte-mytropolyta/
https://www.032.ua/news/2510642/epifanij-u-lvovi-so-robiv-i-de-buv-mitropolit-foto
https://www.032.ua/news/2510642/epifanij-u-lvovi-so-robiv-i-de-buv-mitropolit-foto
https://zik.ua/news/2019/09/16/z_lvivskyh_vyshiv_evakuyuvaly_studentiv_cherez_povidomlennya_pro_minuvannya_1647861
https://zik.ua/news/2019/09/16/z_lvivskyh_vyshiv_evakuyuvaly_studentiv_cherez_povidomlennya_pro_minuvannya_1647861
https://loda.gov.ua/news?id=46004
https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-chempiontsi-yevropy-z-shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc
https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-chempiontsi-yevropy-z-shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc
https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-chempiontsi-yevropy-z-shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc
https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-chempiontsi-yevropy-z-shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc
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MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

28 серпня 2019 р. 

238. Завтра до Львова приїде Володимир Зеленський [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://westnews.com.ua/zavtra-do-lvova-priyide-volodimir-

zelenskiy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 липня 2019 р. Офіційно про 

причини приїзду президента наразі невідомо. Однак завтра у Львові 

збираються представити нового голову ЛОДА Маркіяна Мальського.  

239. Завтра у Львові поховають відомого українського фізика-теоретика Ігоря 

Стасюка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varta1.com.ua/zavtra-

u-lvovi-pohovayut-vidomogo-ukrayinskogo-fizyka-teoretyka-igorya-stasyuka/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 вересня 2019 р. Ігор Стасюк − професор 

ЛНУ імені Івана Франка. 

240. Зеленський знайшов заміну Безсмертному: що відомо про Олексія 

Резнікова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://znaj.ua/politics/263236-zelenskiy-znayshov-zaminu-bezsmertnomu-shcho-

vidomo-pro-oleksiya-reznikova. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 вересня 

2019 р. Олексій Резніков 1966 року народження вважається одним з 30 

найкращих юристів України. Він закінчив ЛНУ ім. І. Франка, магістр права. 

241. Зеленський їде до Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://inlviv.in.ua/lviv/zelenskyj-yide-do-lvova. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 8 липня 2019 р. Президент, зокрема, відвідає Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Там зустрінеться та 

поспілкується із громадськістю та представить нового голову ЛОДА. 

242. Зеленський представив двох губернаторів на Західній Україні. Хто вони? 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bbc.com/ukrainian/news-

48892726. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 липня 2019 р. У суботу 

Володимир Зеленський представив губернаторів Львівської та 

Закарпатської областей – Маркіяна Мальського та Ігоря Бондаренка 

відповідно. 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-chempiontsi-yevropy-z-shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc
https://westnews.com.ua/zavtra-do-lvova-priyide-volodimir-zelenskiy/
https://westnews.com.ua/zavtra-do-lvova-priyide-volodimir-zelenskiy/
https://varta1.com.ua/zavtra-u-lvovi-pohovayut-vidomogo-ukrayinskogo-fizyka-teoretyka-igorya-stasyuka/
https://varta1.com.ua/zavtra-u-lvovi-pohovayut-vidomogo-ukrayinskogo-fizyka-teoretyka-igorya-stasyuka/
https://znaj.ua/politics/263236-zelenskiy-znayshov-zaminu-bezsmertnomu-shcho-vidomo-pro-oleksiya-reznikova
https://znaj.ua/politics/263236-zelenskiy-znayshov-zaminu-bezsmertnomu-shcho-vidomo-pro-oleksiya-reznikova
https://inlviv.in.ua/lviv/zelenskyj-yide-do-lvova
https://www.bbc.com/ukrainian/news-48892726
https://www.bbc.com/ukrainian/news-48892726
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243. Зеленський призначив голову Львівської ОДА [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://ukr.segodnya.ua/politics/zelenskiy-naznachil-glavu-

lvovskoy-oga-1296620.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 липня 

2019 р. Президент України Володимир Зеленський продовжив кадрові 

перестановки, призначивши Маркіяна Мальського головою Львівської 

обласної державної адміністрації (ОДА). 

244. ІV церемонія вручення Міжнародної премії імені Івана Франка 

(м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 20) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2767149-iv-ceremonia-vrucenna-

miznarodnoi-premii-imeni-ivana-franka-m-drogobic-vul-ivana-franka-20.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 серпня 2019 р. У 2017 році лауреатом 

став академік, почесний професор ЛНУ імені Івана Франка – Олег Шаблій. 

245. Іванові Франку − 163: у Львові вшановують пам'ять легендарного 

“каменяра” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.znaj.ua/257139-ivanovi-franku-163-u-lvovi-vshanovuyut-pam-yat-

legendarnogo-kamenyara. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 серпня 2019 р. 

Сьогодні на площі перед Львівським національним університетом імені Івана 

Франка пройшли урочисті виступи, присвячені митцю (за участю ректора 

Мельника В. П.). 

246. Ігор Калинець отримав “Золотий Герб міста Львова” [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2447139/igor-kalinec-

otrimav-zolotij-gerb-mista-lvova. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 липня 

2019 р.  

247. Італійка стала лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://24tv.ua/ru/italiyka_stala_laureatom_mizhnarodnoyi_premiyi_imeni_ivana_

franka_n1172957. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 липня 2019 р. У 2017 

році у номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-

гуманітарних наук” нагороду здобув академік, почесний професор ЛНУ імені 

Івана Франка – Олег Шаблій. 

https://ukr.segodnya.ua/politics/zelenskiy-naznachil-glavu-lvovskoy-oga-1296620.html
https://ukr.segodnya.ua/politics/zelenskiy-naznachil-glavu-lvovskoy-oga-1296620.html
https://ukr.segodnya.ua/politics/zelenskiy-naznachil-novogo-glavu-sbu-v-doneckoy-i-luganskoy-oblastyah-1296170.html
https://ukr.segodnya.ua/politics/zelenskiy-naznachil-novogo-glavu-sbu-v-doneckoy-i-luganskoy-oblastyah-1296170.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2767149-iv-ceremonia-vrucenna-miznarodnoi-premii-imeni-ivana-franka-m-drogobic-vul-ivana-franka-20.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2767149-iv-ceremonia-vrucenna-miznarodnoi-premii-imeni-ivana-franka-m-drogobic-vul-ivana-franka-20.html
https://lviv.znaj.ua/257139-ivanovi-franku-163-u-lvovi-vshanovuyut-pam-yat-legendarnogo-kamenyara
https://lviv.znaj.ua/257139-ivanovi-franku-163-u-lvovi-vshanovuyut-pam-yat-legendarnogo-kamenyara
https://www.032.ua/news/2447139/igor-kalinec-otrimav-zolotij-gerb-mista-lvova
https://www.032.ua/news/2447139/igor-kalinec-otrimav-zolotij-gerb-mista-lvova
https://24tv.ua/ru/italiyka_stala_laureatom_mizhnarodnoyi_premiyi_imeni_ivana_franka_n1172957
https://24tv.ua/ru/italiyka_stala_laureatom_mizhnarodnoyi_premiyi_imeni_ivana_franka_n1172957
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248. Каськун С. У Стільську відбулась науково-практична конференція про 

проблеми та перспективи дослідження городища / Софія Каськун // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prostir.museum/ua/post/42166. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 2019 р. Свою доповідь 

“Комплексна літолого-палеонтологічна характеристика неогенових 

відкладів історико-культурного заповідника “Стільське городище” 

підготовану у співавторстві 

із  к.г.м.н. Антоніною  Іваніною,  к.г.н. Олександром Костюком, к.г.н. Яриною 

Тузяк, викладачка геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

к.г.н Уляна Борняк виголосила в процесі екскурсії об’єктами Заповідника. 

Також взяв участь у конференції Ю. Гудима. 

249. Керівником Львівщини призначений 35-річний Маркіян Мальський 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/0/180/134917/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 11 липня 2019 р. 

250. Козирєва Т. “Культура як цілісний організм” / Тетяна Козирєва // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-

aut/kultura-yak-cilisnyy-organizm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

24 вересня 2019 р. У Львові вперше представили виставку з присвятою 

С. Людкевичу і І. Франку. Також згадується навчання Людкевича у 

Львівському університеті; директор Дому Франка Богдан Тихолоз. 

251. Команди ЛНУ – серед переможців Міжнародної студентської олімпіади 

з програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

udentskoi_olimpiady_z_programuvannya_320755.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 11 липня 2019 р. 

252. Конференція молодих науковців з матеріалознавства та інженерії 

поверхні (Young Scientists Conference on Material Science and Surface 

Engineering – MSSE2019) (АНОНС) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5256. – 

http://prostir.museum/ua/post/42166
https://www.umoloda.kiev.ua/number/0/180/134917/
https://day.kyiv.ua/uk/profile/tetyana-kozirieva
https://day.kyiv.ua/uk/profile/tetyana-kozirieva
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/kultura-yak-cilisnyy-organizm
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/kultura-yak-cilisnyy-organizm
https://galinfo.com.ua/news/komandy_lnu__sered_peremozhtsiv_mizhnarodnoi_studentskoi_olimpiady_z_programuvannya_320755.html
https://galinfo.com.ua/news/komandy_lnu__sered_peremozhtsiv_mizhnarodnoi_studentskoi_olimpiady_z_programuvannya_320755.html
http://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5256
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Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 липня 2019 р. 25-27 вересня 2019 року у 

ЛНУ імені Івана Франка триватиме “Конференція молодих науковців з 

матеріалознавства та інженерії поверхні”. 

253. Кришталева О. Сьогодні професор Микола Ільницький святкує 85-річний 

ювілей / Оксана Кришталева // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://leopolis.news/one.php?showPage=5&showPost=8255. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 26 вересня 2019 р. Ільницький М. – професор кафедри теорії 

літератури та порівняльного літературознавства, доктор філологічних 

наук, член-кореспондент НАН України. 

254. Кушнір Б. Луганська, Донецька і Львівська облдержадміністрації 

отримали нових очільників / Богдан Кушнір // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.golos.com.ua/article/319104. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 11 липня 2019 р. Львівську ОДА очолив Маркіян Мальський. 

255. Лілійники “заманюють” у Львівський ботанічний сад [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2443430/lilijniki-

zamanuut-u-lvivskij-botanicnij-sad. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 липня 

2019 р. 

256. Любомира Мандзій більше не очолює департамент освіти і науки 

Львівської ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2507575/lubomira-mandzij-bilse-ne-ocolue-

departament-osviti-i-nauki-lvivskoi-oda. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

12 вересня 2019 р. Заробітна плата Любомири Мандзій склала 24,9 тис. грн 

за сумісництвом у ЛНУ ім. Івана Франка. 

257. Львів приймає Міжнародний конгрес з досліджень у сфері танців 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/news/2019/08/08/lviv-pryjmaye-mizhnarodnyj-kongres-z-

doslidzhen-u-sferi-tantsiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 серпня 2019 р. 

Конгрес відбувається за підтримки факультету культури і мистецтв ЛНУ 

ім. Івана Франка. 

http://leopolis.news/one.php?showPage=5&showPost=8255
http://www.golos.com.ua/article/319104
https://www.032.ua/news/2443430/lilijniki-zamanuut-u-lvivskij-botanicnij-sad
https://www.032.ua/news/2443430/lilijniki-zamanuut-u-lvivskij-botanicnij-sad
https://www.032.ua/news/2507575/lubomira-mandzij-bilse-ne-ocolue-departament-osviti-i-nauki-lvivskoi-oda
https://www.032.ua/news/2507575/lubomira-mandzij-bilse-ne-ocolue-departament-osviti-i-nauki-lvivskoi-oda
https://portal.lviv.ua/news/2019/08/08/lviv-pryjmaye-mizhnarodnyj-kongres-z-doslidzhen-u-sferi-tantsiv
https://portal.lviv.ua/news/2019/08/08/lviv-pryjmaye-mizhnarodnyj-kongres-z-doslidzhen-u-sferi-tantsiv
https://www.facebook.com/franko.lviv.ua/?__tn__=K-R&eid=ARDy3KMFnPIX_Lrz9iidns8TkiSDsDHROsaiNikHi48ZT-fwLZznbAj_LmX_4MxsU_lvxH4jFtGpuHJ4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARADOHVKVzM-CU6t1LZxpLmz10L1x-fvvf3LhpLdAyTFeeHXn2TkhH7__UO0EBo1xP9V8mSVAXFF7Egmfs9Jh8YFN5HYItXwXeOI9jAfhqVGcR_D5frDu9TfeiTwET-xsxaBNKIYm8n8JhL53Q-LpD6snqWCOfVVQhkGuf1O_0sSYlbeGNR7lZvapjSdwuEFNXPLhnvLb6vA_Ii9B-Fd_LCbsXyfuFoAwl14lBRVv1uHD5Em96NHJYGXj2ab61gAnrtbnDqY9EtavaXuMQxsNJ8xpny4_m181kFwSzzpCLriEtvC-pZbgSxT66vLwjk8S6P1kAwzuP4O1SvueHzpAXV5vQ
https://www.facebook.com/franko.lviv.ua/?__tn__=K-R&eid=ARDy3KMFnPIX_Lrz9iidns8TkiSDsDHROsaiNikHi48ZT-fwLZznbAj_LmX_4MxsU_lvxH4jFtGpuHJ4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARADOHVKVzM-CU6t1LZxpLmz10L1x-fvvf3LhpLdAyTFeeHXn2TkhH7__UO0EBo1xP9V8mSVAXFF7Egmfs9Jh8YFN5HYItXwXeOI9jAfhqVGcR_D5frDu9TfeiTwET-xsxaBNKIYm8n8JhL53Q-LpD6snqWCOfVVQhkGuf1O_0sSYlbeGNR7lZvapjSdwuEFNXPLhnvLb6vA_Ii9B-Fd_LCbsXyfuFoAwl14lBRVv1uHD5Em96NHJYGXj2ab61gAnrtbnDqY9EtavaXuMQxsNJ8xpny4_m181kFwSzzpCLriEtvC-pZbgSxT66vLwjk8S6P1kAwzuP4O1SvueHzpAXV5vQ
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258. Львів’янка призначена заступницею міністра освіти [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://varta.com.ua/news/lviv/1207926. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 12 вересня 2019 р. Йдеться про Любомиру Мандзій, 

1995-го закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за 

спеціальністю “Географія”. 

259. Львівським студентам приготували приємний сюрприз: “Тепер значно 

швидше” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.politeka.net/ua/lviv/1149165-lvovskym-studentam-podgotovyly-

pryiatnyi-siurpryz-teper-znachytelno-bystree/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 9 вересня 2019 р. 6 вересня виконком ЛМР погодив рішення про 

запуск експрес-маршруту, що сполучатиме студентські гуртожитки ЛНУ 

імені Івана Франка на вул. Медової печери із центром Львова. 

260. Львів’янка Любомира Мандзій стала заступницею Міністра освіти і 

науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

ministra_osvity_i_nauky_ukrainy_325782.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 11 вересня 2019 р. З 2001 року до 2016 року працювала на кафедрі 

політології філософського факультету ЛНУ імені І. Франка. 

261. Мальський офіційно став новим главою Львівської ОДА [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2734916-

malskij-oficijno-stav-novim-glavou-lvivskoi-oda.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 8 липня 2019 р. 

262. Маркіян Мальський зустрівся із громадськістю Львівщини [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

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

vshchyny_320776.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 липня 2019 р. 

263. Мельник А. Львів’ян запрошують на День відкритих дверей у Ботанічний 

сад / Анастасія Мельник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://portal.lviv.ua/news/2019/07/03/lviv-yan-zaproshuyut-na-den-vidkrytyh-

dverej-u-botanichnyj-sad. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 липня 2019 р. 

https://varta.com.ua/news/lviv/1207926
https://lviv.politeka.net/ua/lviv/1149165-lvovskym-studentam-podgotovyly-pryiatnyi-siurpryz-teper-znachytelno-bystree/
https://lviv.politeka.net/ua/lviv/1149165-lvovskym-studentam-podgotovyly-pryiatnyi-siurpryz-teper-znachytelno-bystree/
https://galinfo.com.ua/news/lvivyanka_lyubomyra_mandziy_stala_zastupnytseyu_ministra_osvity_i_nauky_ukrainy_325782.html
https://galinfo.com.ua/news/lvivyanka_lyubomyra_mandziy_stala_zastupnytseyu_ministra_osvity_i_nauky_ukrainy_325782.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2734916-malskij-oficijno-stav-novim-glavou-lvivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2734916-malskij-oficijno-stav-novim-glavou-lvivskoi-oda.html
https://galinfo.com.ua/news/markiyan_malskyy_zustrivsya_iz_gromadskistyu_lvivshchyny_320776.html
https://galinfo.com.ua/news/markiyan_malskyy_zustrivsya_iz_gromadskistyu_lvivshchyny_320776.html
https://portal.lviv.ua/news/2019/07/03/lviv-yan-zaproshuyut-na-den-vidkrytyh-dverej-u-botanichnyj-sad
https://portal.lviv.ua/news/2019/07/03/lviv-yan-zaproshuyut-na-den-vidkrytyh-dverej-u-botanichnyj-sad
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264. Мельник С. ЛНУ імені Івана Франка отримав нових проректорів / Софія 

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

https://lv.oblast.online/news/lnu-imeni-ivana-franka-otrymav-novyh-prorektoriv/. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 вересня 2019 р. 

265. Мешканців області запрошують до ботанічного саду [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/meshkantsiv-oblasti-

zaproshuyut-do-botanichnogo-sadu-20190704988943. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 5 липня 2019 р. 

266. Мигаль М. Топ-5 найцікавіших бібліотек України / Марія Мигаль // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tribuna.pl.ua/news/top-5-

najtsikavishyh-bibliotek-ukrayiny/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 липня 

2019 р. Якщо розглядати бібліотеки крізь призму історії, то найдавнішою 

читальнею країни, що діє й зараз, можна вважати Наукову бібліотеку ЛНУ 

імені Івана Франка. 

267. Микола Княжицький – досьє. Всі депутати нової Ради [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/verhovna-

rada-mikola-knyazhickiy-novini-ukrajini-50041814.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 11 вересня 2019 р. Микола Княжицький закінчив факультет 

журналістики Київського державного університету і факультет 

міжнародного права та бізнесу в Інституті післядипломної освіти ЛНУ ім. 

Івана Франка. 

268. Міжнародний конгрес з дослідження танців відбувся у Львові 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.lvivconvention.com.ua/english-mizhnarodnyj-kongres-z-

doslidzhennya-tantsiv-vidbuvsya-u-lvovi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

27 серпня 2019 р. Конгрес організовує Lviv Section of CID Unesco за підтримки 

факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка Офіційна сторінка, 

Всеукраїнської Федерації Танцю, Львівська міська рада та Lviv Convention 

Bureau / Львівське конференц-бюро. 

https://lv.oblast.online/contact
https://lv.oblast.online/contact
https://lv.oblast.online/contact
https://lv.oblast.online/news/lnu-imeni-ivana-franka-otrymav-novyh-prorektoriv/
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/meshkantsiv-oblasti-zaproshuyut-do-botanichnogo-sadu-20190704988943
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/meshkantsiv-oblasti-zaproshuyut-do-botanichnogo-sadu-20190704988943
https://tribuna.pl.ua/news/top-5-najtsikavishyh-bibliotek-ukrayiny/
https://tribuna.pl.ua/news/top-5-najtsikavishyh-bibliotek-ukrayiny/
https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/verhovna-rada-mikola-knyazhickiy-novini-ukrajini-50041814.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/verhovna-rada-mikola-knyazhickiy-novini-ukrajini-50041814.html
http://www.lvivconvention.com.ua/english-mizhnarodnyj-kongres-z-doslidzhennya-tantsiv-vidbuvsya-u-lvovi/
http://www.lvivconvention.com.ua/english-mizhnarodnyj-kongres-z-doslidzhennya-tantsiv-vidbuvsya-u-lvovi/
https://www.facebook.com/lvivsectioncidunesco/?__tn__=K-R&eid=ARAeBQbh6ULFSJKpb0MOK89edOjDR5qTkogc2C4mWRow8AhihNG2bn4RcORAB4KMt8YxNhGJQa0l18C-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARADOHVKVzM-CU6t1LZxpLmz10L1x-fvvf3LhpLdAyTFeeHXn2TkhH7__UO0EBo1xP9V8mSVAXFF7Egmfs9Jh8YFN5HYItXwXeOI9jAfhqVGcR_D5frDu9TfeiTwET-xsxaBNKIYm8n8JhL53Q-LpD6snqWCOfVVQhkGuf1O_0sSYlbeGNR7lZvapjSdwuEFNXPLhnvLb6vA_Ii9B-Fd_LCbsXyfuFoAwl14lBRVv1uHD5Em96NHJYGXj2ab61gAnrtbnDqY9EtavaXuMQxsNJ8xpny4_m181kFwSzzpCLriEtvC-pZbgSxT66vLwjk8S6P1kAwzuP4O1SvueHzpAXV5vQ
https://www.facebook.com/franko.lviv.ua/?__tn__=K-R&eid=ARDy3KMFnPIX_Lrz9iidns8TkiSDsDHROsaiNikHi48ZT-fwLZznbAj_LmX_4MxsU_lvxH4jFtGpuHJ4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARADOHVKVzM-CU6t1LZxpLmz10L1x-fvvf3LhpLdAyTFeeHXn2TkhH7__UO0EBo1xP9V8mSVAXFF7Egmfs9Jh8YFN5HYItXwXeOI9jAfhqVGcR_D5frDu9TfeiTwET-xsxaBNKIYm8n8JhL53Q-LpD6snqWCOfVVQhkGuf1O_0sSYlbeGNR7lZvapjSdwuEFNXPLhnvLb6vA_Ii9B-Fd_LCbsXyfuFoAwl14lBRVv1uHD5Em96NHJYGXj2ab61gAnrtbnDqY9EtavaXuMQxsNJ8xpny4_m181kFwSzzpCLriEtvC-pZbgSxT66vLwjk8S6P1kAwzuP4O1SvueHzpAXV5vQ
https://www.facebook.com/lviv.adm/?__tn__=K-R&eid=ARD758Qlmr8z7rm0-PChfoscH9t7rjIzTJM1pWBpYtTQT_5k7bQdaYdHim1zUUAAYEiNLTuSx8Clo73e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARADOHVKVzM-CU6t1LZxpLmz10L1x-fvvf3LhpLdAyTFeeHXn2TkhH7__UO0EBo1xP9V8mSVAXFF7Egmfs9Jh8YFN5HYItXwXeOI9jAfhqVGcR_D5frDu9TfeiTwET-xsxaBNKIYm8n8JhL53Q-LpD6snqWCOfVVQhkGuf1O_0sSYlbeGNR7lZvapjSdwuEFNXPLhnvLb6vA_Ii9B-Fd_LCbsXyfuFoAwl14lBRVv1uHD5Em96NHJYGXj2ab61gAnrtbnDqY9EtavaXuMQxsNJ8xpny4_m181kFwSzzpCLriEtvC-pZbgSxT66vLwjk8S6P1kAwzuP4O1SvueHzpAXV5vQ
https://www.facebook.com/conventionbureaulviv/?__tn__=K-R&eid=ARCs9M0fCIPD8wGxKKoo7bERjiY6nqxlSaiQGPpj-KGM8WjGJvI2tuS9w358V8KON2H6x1Uqo45funzV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARADOHVKVzM-CU6t1LZxpLmz10L1x-fvvf3LhpLdAyTFeeHXn2TkhH7__UO0EBo1xP9V8mSVAXFF7Egmfs9Jh8YFN5HYItXwXeOI9jAfhqVGcR_D5frDu9TfeiTwET-xsxaBNKIYm8n8JhL53Q-LpD6snqWCOfVVQhkGuf1O_0sSYlbeGNR7lZvapjSdwuEFNXPLhnvLb6vA_Ii9B-Fd_LCbsXyfuFoAwl14lBRVv1uHD5Em96NHJYGXj2ab61gAnrtbnDqY9EtavaXuMQxsNJ8xpny4_m181kFwSzzpCLriEtvC-pZbgSxT66vLwjk8S6P1kAwzuP4O1SvueHzpAXV5vQ
https://www.facebook.com/conventionbureaulviv/?__tn__=K-R&eid=ARCs9M0fCIPD8wGxKKoo7bERjiY6nqxlSaiQGPpj-KGM8WjGJvI2tuS9w358V8KON2H6x1Uqo45funzV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARADOHVKVzM-CU6t1LZxpLmz10L1x-fvvf3LhpLdAyTFeeHXn2TkhH7__UO0EBo1xP9V8mSVAXFF7Egmfs9Jh8YFN5HYItXwXeOI9jAfhqVGcR_D5frDu9TfeiTwET-xsxaBNKIYm8n8JhL53Q-LpD6snqWCOfVVQhkGuf1O_0sSYlbeGNR7lZvapjSdwuEFNXPLhnvLb6vA_Ii9B-Fd_LCbsXyfuFoAwl14lBRVv1uHD5Em96NHJYGXj2ab61gAnrtbnDqY9EtavaXuMQxsNJ8xpny4_m181kFwSzzpCLriEtvC-pZbgSxT66vLwjk8S6P1kAwzuP4O1SvueHzpAXV5vQ


59 

 

269. Місця житомирських вишів у консолідованому рейтингу закладів вищої 

освіти України у 2019 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.zhitomir.info/news_185267.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 11 липня 2019 р. Четверте місце консолідованого рейтингу 2019 

року посів Львівський національний університет ім. Франка. 

270. Міський голова Львова вручив премії призерам міжнародної олімпіади 

з астрономії та віце-чемпіонці Європи з шахів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-

lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-

chempiontsi-yevropy-z-

shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-

MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

28 серпня 2019 р. Серед призерів – двоє учнів Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка. 

271. Молодий дипломат: Хто такий Маркіян Мальський, новий очільник 

Львівської ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/molodiy-diplomat-markiyana-malskogo-priznacheno-

novim-golovoyu-lvivskoi-oda-20190626985467. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 1 липня 2019 р. 

272. Молодь без досвіду та “нові” обличчя: цікаві факти про нових міністрів 

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

pravda.ua/2019/09/05/molod-bez-dosvidu-ta-novi-oblychchya-tsikavi-fakty-pro-

novyh-ministriv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 2019 р. Віце-

спікер Олена Кондратюк, 48 років, народилася у Львові, закінчила Львівський 

національний університет імені Івана Франка, кандидат історичних наук, 

заступник голови партії «Батьківщина», з 2007 року народний депутат 

України. 

273. На LitTransformer до Львова приїдуть перекладачі з усього світу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lenta.lviv.ua/society/2019/06/26/198844.html. – Назва з екрана. – Дата 

https://www.zhitomir.info/news_185267.html
https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-chempiontsi-yevropy-z-shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc
https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-chempiontsi-yevropy-z-shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc
https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-chempiontsi-yevropy-z-shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc
https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-chempiontsi-yevropy-z-shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc
https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/269105-miskyi-holova-lvova-vruchyv-premii-pryzeram-mizhnarodnoi-olimpiady-z-astronomii-ta-vitse-chempiontsi-yevropy-z-shakhiv?fbclid=IwAR03VE_AgJrHQNqfMY3pQbR_NFvVUB-MCBSUotcYfte3I78yd5EiZV6EJPc
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/molodiy-diplomat-markiyana-malskogo-priznacheno-novim-golovoyu-lvivskoi-oda-20190626985467
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/molodiy-diplomat-markiyana-malskogo-priznacheno-novim-golovoyu-lvivskoi-oda-20190626985467
https://narodna-pravda.ua/2019/09/05/molod-bez-dosvidu-ta-novi-oblychchya-tsikavi-fakty-pro-novyh-ministriv/
https://narodna-pravda.ua/2019/09/05/molod-bez-dosvidu-ta-novi-oblychchya-tsikavi-fakty-pro-novyh-ministriv/
https://narodna-pravda.ua/2019/09/05/molod-bez-dosvidu-ta-novi-oblychchya-tsikavi-fakty-pro-novyh-ministriv/
http://lenta.lviv.ua/society/2019/06/26/198844.html
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перегляду: 1 липня 2019 р. Місця проведення заходу: ЛНУ Імені Івана Франка, 

НБ ЛНУ імені Івана Франка. Організатори: команда офісу “Львів — Місто 

літератури ЮНЕСКО” спільно з ЛНУ імені Івана Франка та управлінням 

культури Львівської міської ради. 

274. На Львівщині археологи досліджують пам’ятку, де вже знаходили 

поховання вождя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

e_vzhe_znahodyly_pohovannya_vozhdya_320835.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 11 липня 2019 р. Цього тижня розпочалася спільна археологічна 

експедиція Комунального закладу Львівської облради “Історико-краєзнавчий 

музей” та ЛНУ ім. Івана Франка в околицях с. Карів Сокальського району 

Львівської області. 

275. На Львівщину їде митрополит Єпіфаній [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

https://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/09.09.2019/na_lvovschine_edet_mitropolit

_epifaniy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 2019 р. О 12.30, після 

покладання квітів до пам’ятника Іванові Франкові, завітає до Львівського 

національного університету. 

276. На Полтавщині троє вступників увійшли до сотні тих, хто набрав 

найвищі бали за результатами ЗНО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://poltava.to/news/52347/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 серпня 

2019 р. У регіональному звіті Українського центру оцінювання якості освіти 

згаданий Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені 

Івана Франка. 

277. На тисячних сходинках. Чому українські виші не можуть покращити 

позиції у світовому рейтингу університетів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://nv.ua/ukr/ukraine/events/osvita-v-ukrajini-nichogo-ne-vazhit-

novini-ukrajini-50042634.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 вересня 

2019 р. Українські виші потрапили у другу половину списку, що складається 

з 1400 позицій. Серед них ЛНУ імені Івана Франка. 

https://galinfo.com.ua/news/na_lvivshchyni_arheology_doslidzhuyut_pamyatku_de_vzhe_znahodyly_pohovannya_vozhdya_320835.html
https://galinfo.com.ua/news/na_lvivshchyni_arheology_doslidzhuyut_pamyatku_de_vzhe_znahodyly_pohovannya_vozhdya_320835.html
https://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/09.09.2019/na_lvovschine_edet_mitropolit_epifaniy/
https://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/09.09.2019/na_lvovschine_edet_mitropolit_epifaniy/
https://poltava.to/news/52347/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/osvita-v-ukrajini-nichogo-ne-vazhit-novini-ukrajini-50042634.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/osvita-v-ukrajini-nichogo-ne-vazhit-novini-ukrajini-50042634.html
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278. Нам усім потрібно працювати над тим, щоб Україна була сильною, – 

Мальський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/nam-usim-potribno-pratsyuvati-nad-tim-shchob-

ukraina-bula-silnoyu-malskiy-20190706990330. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 11 липня 2019 р. 

279. Наталія Піпа. Досьє на депутата від партії Голос [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/nataliya-pipa-biografiya-

foto-dosye-na-deputata-vru-50041978.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

12 вересня 2019 р. Наталія Піпа закінчила ЛНУ ім. Івана Франка.  

280. Наш земляк Ярослав Голинський отримав високу посаду у Генеральній 

Прокуратурі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.gazeta-misto.te.ua/nash-zemlyak-yaroslav-golynskyj-otrymav-

vysoku-posadu-u-generalnij-prokuraturi-ukrayiny/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 25 вересня 2019 р. Голинський Я. освіту здобув у ЛНУ імені Івана 

Франка та в Одеській юридичній академії.  

281. Нестерова І. У світовому рейтингу найкращих вишів – шість українських 

/ Ірина Нестерова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://pershyj.com/p-u-svitovomu-reitingu-naikraschih-vishiv-shist-ukrayinskih-

39013. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 вересня 2019 р. Цього року місце 

1000+ дісталося ЛНУ імені Івана Франка. 

282. Новак О. В Києві створять портал Франка / Ольга Новак // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://westnews.com.ua/v-kiyevi-stvoryat-portal-

franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 липня 2019 р. В Києві 

ініціативна група розповіла про намір створити науково-освітній інтернет-

портал “Іван Франко”. До дискусії долучився франкознавець Богдан Тихолоз. 

283. Новий голова ЛОДА боротиметься із заробітчанством [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://inlviv.in.ua/lviv/novyj-golova-loda-

borotymetsya-iz-zarobitchanstvom. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 липня 

2019 р. Про це М. Мальський сказав під час представлення його президентом 

https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/nam-usim-potribno-pratsyuvati-nad-tim-shchob-ukraina-bula-silnoyu-malskiy-20190706990330
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/nam-usim-potribno-pratsyuvati-nad-tim-shchob-ukraina-bula-silnoyu-malskiy-20190706990330
https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/nataliya-pipa-biografiya-foto-dosye-na-deputata-vru-50041978.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/nataliya-pipa-biografiya-foto-dosye-na-deputata-vru-50041978.html
https://www.gazeta-misto.te.ua/nash-zemlyak-yaroslav-golynskyj-otrymav-vysoku-posadu-u-generalnij-prokuraturi-ukrayiny/
https://www.gazeta-misto.te.ua/nash-zemlyak-yaroslav-golynskyj-otrymav-vysoku-posadu-u-generalnij-prokuraturi-ukrayiny/
https://www.gazeta-misto.te.ua/nash-zemlyak-yaroslav-golynskyj-otrymav-vysoku-posadu-u-generalnij-prokuraturi-ukrayiny/
https://www.gazeta-misto.te.ua/nash-zemlyak-yaroslav-golynskyj-otrymav-vysoku-posadu-u-generalnij-prokuraturi-ukrayiny/
https://pershyj.com/u-89648127
https://pershyj.com/u-89648127
https://pershyj.com/p-u-svitovomu-reitingu-naikraschih-vishiv-shist-ukrayinskih-39013
https://pershyj.com/p-u-svitovomu-reitingu-naikraschih-vishiv-shist-ukrayinskih-39013
https://westnews.com.ua/v-kiyevi-stvoryat-portal-franka/
https://westnews.com.ua/v-kiyevi-stvoryat-portal-franka/
https://inlviv.in.ua/lviv/novyj-golova-loda-borotymetsya-iz-zarobitchanstvom
https://inlviv.in.ua/lviv/novyj-golova-loda-borotymetsya-iz-zarobitchanstvom
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Володимиром Зеленським у залі ЛНУ ім. Івана Франка лідерам громадської 

думки та представникам місцевої влади. 

284. Особистий автобус під гуртожиток: з львівських студентів “кують” 

мажорів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.znaj.ua/260653-

osobistiy-avtobus-pid-gurtozhitok-z-lvivskih-studentiv-kuyut-mazhoriv. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 11 вересня 2019 р. Враховуючи звернення 

Студентського уряду ЛНУ імені Івана Франка  від 02.09.2019 № 44 

та профспілкового комітету студентів ЛНУ імені Івана Франка від 

02.09.2019 № 183,  виконавчий комітет Львівської міської ради планує 

запустити з 16 вересня до 28 грудня 2019 року перевезення студентів на 

тимчасовому автобусному маршруті у режимі “експрес”. 

285. Підсумки вступної кампанії 2019 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.6262.com.ua/news/2483146/pidsumki-vstupnoi-kampanii-

2019. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серпня 2019 р. Рекордсменами за 

кількістю поданих заяв стали КНУ імені Тараса Шевченка, ЛНУ Івана 

Франка та КПУ імені Ігоря Сікорського. 

286. Помер відомий український фізик [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://1news.com.ua/ukraine/pomer-vidomyj-ukrayinskyj-fizyk.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 вересня 2019 р. Ігор Стасюк є автором 

понад 600 наукових праць та трьох монографій, професор ЛНУ імені Івана 

Франка. 

287. Понад 65 тис. вступників зареєструвалися на “ЗНО в магістратуру” – 

найбільше тестування проходитимуть у Києві, Харкові, Львові, Одесі та 

Дніпрі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ponad-65-tis-vstupnikiv-zareyestruvalisya-na-

zno-v-magistraturu-najbilshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyevi-harkovi-lvovi-

odesi-ta-dnipri. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 вересня 2019 р. 

Найчастіше вступники обирали для реєстрації Львівський національний 

університет імені Івана Франка (1626 заяв). 

https://lviv.znaj.ua/260653-osobistiy-avtobus-pid-gurtozhitok-z-lvivskih-studentiv-kuyut-mazhoriv
https://lviv.znaj.ua/260653-osobistiy-avtobus-pid-gurtozhitok-z-lvivskih-studentiv-kuyut-mazhoriv
https://www.6262.com.ua/news/2483146/pidsumki-vstupnoi-kampanii-2019
https://www.6262.com.ua/news/2483146/pidsumki-vstupnoi-kampanii-2019
https://1news.com.ua/ukraine/pomer-vidomyj-ukrayinskyj-fizyk.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ponad-65-tis-vstupnikiv-zareyestruvalisya-na-zno-v-magistraturu-najbilshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyevi-harkovi-lvovi-odesi-ta-dnipri
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ponad-65-tis-vstupnikiv-zareyestruvalisya-na-zno-v-magistraturu-najbilshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyevi-harkovi-lvovi-odesi-ta-dnipri
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ponad-65-tis-vstupnikiv-zareyestruvalisya-na-zno-v-magistraturu-najbilshe-testuvannya-prohoditimut-u-kiyevi-harkovi-lvovi-odesi-ta-dnipri
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288. Понад 65 тисяч вступників зареєструвалися на “ЗНО в магістратуру” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://np.pl.ua/2019/06/ponad-65-

tysiach-vstupnykiv-zareiestruvalysia-na-zno-v-mahistraturu/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 11 липня 2019 р. Найчастіше вступники обирали для 

реєстрації ЛНУ імені Івана Франка (1626 заяв). 

289. Понад 65 тисяч вступників зареєструвалися на ЗНО в магістратуру 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://osvitoria.media/news/ponad-

65-tys-vstupnykiv-zareyestruvalysya-na-zno-v-magistraturu/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 3 липня 2019 р. Найчастіше вступники обирали для 

реєстрації: КНУ імені Тараса Шевченка (понад 2300 заяв); НУ “Львівська 

політехніка” (понад 2000 заяв); Київський національний торговельно-

економічний університет (майже 1900 заяв); ЛНУ імені Івана Франка (понад 

1600 заяв). 

290. Предстоятель ПЦУ зустрінеться зі львівськими студентами 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dailylviv.com/news/kultura/predstoyatel-ptsu-zustrinetsya-zi-lvivskymy-

studentamy-76868. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 вересня 2019 р. 12 

вересня на запрошення ректорів НУ “Львівська політехніка” та ЛНУ імені 

Івана Франка відвідає ці виші – зустрінеться зі студентами та викладачами, 

ознайомиться з навчальним процесом та їх історією. 

291. Президент затвердив склад Комісії з питань правової реформи 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://sud.ua/ru/news/publication/147494-prezident-zatverdiv-sklad-komisiyi-z-

pitan-pravovoyi-reformi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серпня 2019 р. 

У складі Комісії Бурдін В. М. − декан юридичного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою), 

Микієвич М. М. − завідувач кафедри європейського права ЛНУ імені Івана 

Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою) 

292. Проект державно-приватного університету у “Стратегії прориву” Львова 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://np.pl.ua/2019/06/ponad-65-tysiach-vstupnykiv-zareiestruvalysia-na-zno-v-mahistraturu/
https://np.pl.ua/2019/06/ponad-65-tysiach-vstupnykiv-zareiestruvalysia-na-zno-v-mahistraturu/
https://osvitoria.media/news/ponad-65-tys-vstupnykiv-zareyestruvalysya-na-zno-v-magistraturu/
https://osvitoria.media/news/ponad-65-tys-vstupnykiv-zareyestruvalysya-na-zno-v-magistraturu/
https://dailylviv.com/news/kultura/predstoyatel-ptsu-zustrinetsya-zi-lvivskymy-studentamy-76868
https://dailylviv.com/news/kultura/predstoyatel-ptsu-zustrinetsya-zi-lvivskymy-studentamy-76868
https://sud.ua/ru/news/publication/147494-prezident-zatverdiv-sklad-komisiyi-z-pitan-pravovoyi-reformi
https://sud.ua/ru/news/publication/147494-prezident-zatverdiv-sklad-komisiyi-z-pitan-pravovoyi-reformi
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https://zaxid.net/proekt_derzhavno_privatnogo_universitetu_u_strategiyi_prorivu_

lvova_n1484464. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 липня 2019 р. IQholding 

уклав угоду про співпрацю з Львівським національним університетом імені 

Івана Франка. 

293. Проїзд “на халяву”: у Львові запустили безкоштовний автобус, але 

пощастить не всім [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.znaj.ua/260087-projizd-na-halyavu-u-lvovi-zapustili-bezkoshtovniy-

avtobus-ale-poshchastit-ne-vsim. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 

2019 р. Дане рішення міська влада прийняла у зв’язку із недавнім зверненням 

Студентського уряду Львівського національного університету імені Івана 

Франка від 02.09.2019 № 44 та профспілкового комітету студентів 

Львівського національного університету імені Івана Франка від 02.09.2019 № 

183 до виконавчого комітету міської ради. 

294. Прокіпчук Л. Ось і настав день, коли закінчилась моя праця в митних 

органах / Левко Прокіпчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://forpost.lviv.ua/replika/22275-os-i-nastav-den-koly-zakinchylas-moia-

pratsia-v-mytnykh-orhanakh. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серпня 

2019 р. Автор статті закінчив ЛНУ імені Івана Франка у 2002 році. 

295. Проценко Н. У світовий рейтинг університетів потрапили 6 українських 

вишів / Надiя Проценко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.poglyad.tv/u-svitovyj-rejtyng-universytetiv-potrapyly-6-ukrayinskyh-

vyshiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 вересня 2019 р. Цьогоріч у 

рейтингу кращих вузів світу The Times Higher Education World University 

Rankings 2020 є 6 вищих навчальних закладів України. ЛНУ у рейтингу. 

296. Реконкіста триватиме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zbruc.eu/node/92324?fbclid=IwAR1yrrOTTpmzaHT4-sXBCcXJVuQG-

wZByD58WTKYBpllmiPIyWtsYbF5OGA. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

25 вересня 2019 р. В’ятрович В. виступив перед аудиторією із 

розмірковуваннями на тему ролі історії та істориків в російсько-українській 

https://zaxid.net/proekt_derzhavno_privatnogo_universitetu_u_strategiyi_prorivu_lvova_n1484464
https://zaxid.net/proekt_derzhavno_privatnogo_universitetu_u_strategiyi_prorivu_lvova_n1484464
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http://forpost.lviv.ua/replika/22275-os-i-nastav-den-koly-zakinchylas-moia-pratsia-v-mytnykh-orhanakh
http://forpost.lviv.ua/replika/22275-os-i-nastav-den-koly-zakinchylas-moia-pratsia-v-mytnykh-orhanakh
https://www.poglyad.tv/author/mailavtodor-i-ua/
https://www.poglyad.tv/author/mailavtodor-i-ua/
https://www.poglyad.tv/u-svitovyj-rejtyng-universytetiv-potrapyly-6-ukrayinskyh-vyshiv/
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інформаційній війні, зібравши повну залу в Науковій бібліотеці ЛНУ ім. 

Франка. 

297. Рівнянин зіграє головну роль в українському бойовику (ВІДЕО) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.0362.ua/news/2516567/rivnanin-zigrae-golovnu-rol-v-ukrainskomu-

bojoviku-video. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 вересня 2019 р. 23 січня 

2020 року у прокаті з’явиться фільм, головну роль в якому зіграє молодий 

актор з Рівного – Віталій Гордієнко, що навчається акторському мистецтву 

театру і кіно в ЛНУ імені Івана Франка. 

298. Рой В. 31 львівському випускнику вручили премії за найвищі бали на 

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

https://portal.lviv.ua/news/2019/07/02/31-lvivskomu-vypusknyku-vruchyly-

premiyi-za-najvyshhi-baly-na-zno. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 липня 

2019 р. Отримали премії учні Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату та Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка. 

299. Рой В. Зеленський нагородив представників Львівщини державними 

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

https://portal.lviv.ua/news/2019/08/26/zelenskyj-nagorodyv-predstavnykiv-

lvivshhyny-derzhavnymy-nagorodamy. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

27 серпня 2019 р. Орден “За заслуги” II ступеня президент присвоїв 

Алексейчуку В. І. – учителю Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені Івана Франка. Звання “Заслужений 

природоохоронець України” одержав Прокопів А. І. – директор Ботанічного 

саду ЛНУ імені І.Франка. 

300. Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська 

першим заступником Генерального прокурора [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=257885. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 вересня 2019 р. Віталій Касько закінчив 

Львівський державний університет ім.Івана Франка у 1998 році. 

https://www.0362.ua/news/2516567/rivnanin-zigrae-golovnu-rol-v-ukrainskomu-bojoviku-video
https://www.0362.ua/news/2516567/rivnanin-zigrae-golovnu-rol-v-ukrainskomu-bojoviku-video
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https://portal.lviv.ua/news/2019/08/26/zelenskyj-nagorodyv-predstavnykiv-lvivshhyny-derzhavnymy-nagorodamy
https://portal.lviv.ua/news/2019/08/26/zelenskyj-nagorodyv-predstavnykiv-lvivshhyny-derzhavnymy-nagorodamy
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301. Рябошапка призначив Віталія Каська першим заступником генпрокурора 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ryaboshapka-pryznachyv-kaskiva-

zastupnykom/30150079.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 

2019 р. Віталій Касько закінчив Львівський державний університет імені 

Івана Франка у 1998 році. 

302. Семінари та вебінари з Web of Science [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6020:-

---web-of-science&catid=14:anonsi&Itemid=2&lang=uk. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 13 вересня 2019 р. Анонс семінару “Наукометрія для 

науковців: як працювати більш ефективно” у Науковій бібліотеці ЛНУ імені 

Івана Франка. 

303. Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 

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

company.in.ua/stari-i-novi-oblichchya-xto-balotuvatimetsya-do-

verxovno%d1%97-radi-u-117-okruzi-lvova.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 2 липня 2019 р. У списках – випускник ЛНУ імені Івана Франка 

Роман Фединяк. 

304. Стрельцова М. Львів’янин, який дбає про те, щоб facebook не ламався / 

Марія Стрельцова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/exclusive/istoriya_lvivyanyna_yakyy_pratsyuie_na_facebook_

85488.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 вересня 2019 р. Остап 

Коркуна про користь від навчання в ЛНУ. 

305. Сьогодні Глава Православної Церкви України відвідав Львів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.molbuk.ua/lviv/15891-

sogodni-glava-pravoslavnoyi-cerkvy-ukrayiny-vidvidav-lviv.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 16 вересня 2019 р. Спочатку Блаженніший 

Епіфаній відвідав Національний університет “Львівська Політехніка”, а 

опісля − Львівський національний університет імені Івана Франка. 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ryaboshapka-pryznachyv-kaskiva-zastupnykom/30150079.html
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https://news.lviv-company.in.ua/stari-i-novi-oblichchya-xto-balotuvatimetsya-do-verxovno%d1%97-radi-u-117-okruzi-lvova.html
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306. Терещук Г. Особливого оптимізму щодо президентства Зеленського не 

бачу – Ярослав Грицак / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/30131849.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 28 серпня 2019 р. Галина Терещук закінчила факультет 

журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 

307. Терещук Г. Українська пісня руйнувала СРСР. Перший фестиваль 

“Червона рута” у 25 фото / Галина Терещук, Петро Кагуй // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/30164164.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 вересня 2019 р. Галина Терещук 

закінчила факультет журналістики ЛНУ імені Франка; Петро Кагуй − 

історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка. 

308. ТОП-10 місць, щоб відпочити в Україні восени [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://ranok.ictv.ua/ua/2019/09/10/top-10-mists-shhob-

vidpochyty-v-ukrayini-voseny/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 вересня 

2019 р. Красою вабить і Львівський національний університет імені Івана 

Франка. 

309. Туманова Т. Помер відомий український фізик-теоретик / Тоня Туманова 

// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1824774-pomer-vidomiy-ukrayinskiy-fizik-

teoretik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 вересня 2019 р. Мова йде про 

Ігора Стасюка (1996–2010 рр. – професор кафедри теоретичної фізики ЛНУ 

імені Івана Франка). 

310. У Ботанічному саду львівського університету відкриють двері для всіх 

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

botanichnomu-sadu-lvivskoho-universytetu-vidkryyut-dveri-dlya-vsikh-74049. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 липня 2019 р. 

311. У КСУ відбувся круглий стіл “Ефективна реалізація права на 

конституційну скаргу в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ccu.gov.ua/novyna/u-ksu-vidbuvsya-kruglyy-stil-efektyvna-realizaciya-

prava-na-konstytuciynu-skargu-v-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

https://www.radiosvoboda.org/a/30131849.html
https://www.radiosvoboda.org/a/30164164.html
https://www.radiosvoboda.org/author/17557.html
https://ranok.ictv.ua/ua/2019/09/10/top-10-mists-shhob-vidpochyty-v-ukrayini-voseny/
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2 липня 2019 р. У круглому столі взяли участь доценти кафедри 

конституційного права ЛНУ імені Івана Франка Сергій Різник та Олена 

Бориславська. 

312. У Львівській опері відбувся творчий вечір Ігоря Калинця [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://dyvys.info/2019/07/08/u-lvivskij-operi-

vidbuvsya-tvorchyj-vechir-igorya-kalyntsya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

11 липня 2019 р. 

313. У Львівському ботсаду влаштували осінній День відкритих дверей, – 

ФОТОРЕПОРТАЖ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2506019/u-lvivskomu-botsadu-vlastuvali-osinnij-den-

vidkritih-dverej-fotoreportaz. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 вересня 

2019 р. 

314. У Львові “замінували” три виші [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://glavcom.ua/country/incidents/u-lvovi-zaminuvali-tri-vishi-625577.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 вересня 2019 р. Як зазначають місцеві 

ЗМІ, мова йде про університет імені Івана Франка, Національний 

університет “Львівська політехніка” та Академію сухопутних військ.  

315. У Львові 31 учень набрав по 200 балів на ЗНО [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

https://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/02.07.2019/vo_lvove_31_uchenik_nabral_

po_200_ballov_na_vno/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 липня 2019 р. 17 

з них – учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ 

імені Івана Франка, а також 2 – учні Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана 

Франка. 

316. У Львові відбувся тренінг з медіа грамотності [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.prostir.ua/?news=u-lvovi-vidbuvsya-treninh-z-

mediahramotnosti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 вересня 2019 р. 

Наталка Войтович, викладач факультету журналістики ЛНУ імені Івана 

Франка, роз’яснила, що ж таке медіаграмотність і чітко окреслила 

стандарти журналістики. 
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317. У Львові відбудуться показові виступи працівників поліції [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/u-

lvovi-vidbudutsya-pokazovi-vystupy-pratsivnykiv-politsiyi-74032. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 5 липня 2019 р. Демонстрація обладнання та 

показові виступи працівників служб та підрозділів поліції відбудуться на 

площі перед ЛНУ імені Івана Франка. 

318. У Львові відзначають 163 річницю з дня народження Івана Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lv.suspilne.media/news/36043. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 серпня 2019 р. О 10.00 до пам’ятника 

Франку, що на площі перед університетом, поклали квіти. 

319. У Львові відзначають 163-річчя від дня народження Івана Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kulemet.com/u-lvovi-

vidznachayut-163-richchya-vid-dnya-narodzhennya-ivana-franka/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 28 серпня 2019 р. На площі перед Львівським 

національним університетом ім. Івана Франка сьогодні, 27 серпня, відбулись 

урочистості з нагоди 163-річчя від дня народження Каменяра. 

320. У Львові відійшов у вічність український фізик-теоретик Ігор 

Васильович Стасюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

tyk_igor_vasylovych_stasyuk_326189.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

17 вересня 2019 р. У 1996–2010 рр. – професор кафедри теоретичної фізики 

ЛНУ імені Івана Франка. Автор понад 600 наукових праць та трьох 

монографій. 

321. У Львові вшанували Ігоря Калинця [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://wz.lviv.ua/news/393536-u-lvovi-vshanuvaly-ihoria-kalyntsia. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 липня 2019 р. До ювілею громадського 

діяча, активного учасника руху шістдесятників, політичного в’язня, 

Почесного доктора ЛНУ імені Івана Франка, лауреата Національної премії 

імені Тараса Шевченка відбулось символічне погашення маркованого 

https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/u-lvovi-vidbudutsya-pokazovi-vystupy-pratsivnykiv-politsiyi-74032
https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/u-lvovi-vidbudutsya-pokazovi-vystupy-pratsivnykiv-politsiyi-74032
https://lv.suspilne.media/news/36043
http://www.kulemet.com/u-lvovi-vidznachayut-163-richchya-vid-dnya-narodzhennya-ivana-franka/
http://www.kulemet.com/u-lvovi-vidznachayut-163-richchya-vid-dnya-narodzhennya-ivana-franka/
https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_vidiyshov_u_vichnist_ukrainskyy_fizykteoretyk_igor_vasylovych_stasyuk_326189.html
https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_vidiyshov_u_vichnist_ukrainskyy_fizykteoretyk_igor_vasylovych_stasyuk_326189.html
https://wz.lviv.ua/news/393536-u-lvovi-vshanuvaly-ihoria-kalyntsia
https://wz.lviv.ua/news/393536-u-lvovi-vshanuvaly-ihoria-kalyntsia
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конверта. Привітав великого українця голова Львівської ОДА Маркіян 

Мальський. 

322. У Львові запровадили маршрутку для студентів університету Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/65793-u-lvovi-

zaprovadyly-marshrutku-dlia-studentiv-universytetu-franka. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 9 вересня 2019 р. Експрес-маршрут курсуватиме до кінця 

цього року й сполучатиме гуртожитки ЛНУ ім. І. Франка із центром міста. 

323. У Львові ініціюють створення першого в Україні державно-приватного 

університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.vectornews.net/news/society/121853-u-lvov-ncyuyut-stvorennya-

pershogo-v-ukrayin-derzhavno-privatnogo-unversitetu.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 3 липня 2019 р. Нещодавно IQholding уклав аналогічну угоду 

про співпрацю з Львівським національним університетом імені Івана Франка. 

324. У Львові святкують день народження Івана Франка (програма) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/27.08.2019/vo_lvove_prazdnuyut_den_roz

hdeniya_ivana_franko_programma/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

28 серпня 2019 р. Урочистості розпочались із покладання квітів до 

пам'ятника Каменяреві за участі ректора ЛНУ ім. І. Франка, викладачів та 

науковців, студентства та містян. 

325. У Львові стартував Всеукраїнський форум для людей поважного віку 

“Золоті роки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.lmn.in.ua/u-lvovi-startuvav-vseukrayinskyj-forum-dlya-lyudej-

povazhnogo-viku-zoloti-roky/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 вересня 

2019 р. У програмі: «Як залучити кошти» (Оксана Дащаківська) − ЛНУ імені 

Івана Франка; «Культурна спадщина» (Олег Березюк) − Наукова бібліотека 

ЛНУ ім. Івана Франка. 

326. У Львові стартує форум людей поважного віку (ПРОГРАМА) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lv.suspilne.media/news/39593. 

https://varianty.lviv.ua/65793-u-lvovi-zaprovadyly-marshrutku-dlia-studentiv-universytetu-franka
https://varianty.lviv.ua/65793-u-lvovi-zaprovadyly-marshrutku-dlia-studentiv-universytetu-franka
https://www.vectornews.net/news/society/121853-u-lvov-ncyuyut-stvorennya-pershogo-v-ukrayin-derzhavno-privatnogo-unversitetu.html
https://www.vectornews.net/news/society/121853-u-lvov-ncyuyut-stvorennya-pershogo-v-ukrayin-derzhavno-privatnogo-unversitetu.html
https://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/27.08.2019/vo_lvove_prazdnuyut_den_rozhdeniya_ivana_franko_programma/
https://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/27.08.2019/vo_lvove_prazdnuyut_den_rozhdeniya_ivana_franko_programma/
https://www.lmn.in.ua/u-lvovi-startuvav-vseukrayinskyj-forum-dlya-lyudej-povazhnogo-viku-zoloti-roky/
https://www.lmn.in.ua/u-lvovi-startuvav-vseukrayinskyj-forum-dlya-lyudej-povazhnogo-viku-zoloti-roky/
https://lv.suspilne.media/news/39593
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– Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 вересня 2019 р. У програмі − два 

заходи, що були проведені в ЛНУ імені Івана Франка та Науковій бібліотеці. 

327. У мерії Львова вручили грошові премії учням, які отримали найвищі 

результати із ЗНО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dyvys.info/2019/07/02/u-meriyi-lvova-vruchyly-groshovi-premiyi-

uchnyam-yaki-otrymaly-najvyshhi-rezultaty-iz-zno/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 2 липня 2019 р. Учні Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату та Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка отримали 

грошові винагороди. 

328. У неділю у львівському ботсаду буде день відкритих дверей 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://prolviv.com/blog/2019/07/05/u-nediliu-u-lvivskomu-botsadu-bude-den-

vidkrytykh-dverei/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 липня 2019 р.  

329. У центрі Львова погрожують підірвати університет зі студентами 

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

https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/u-tsentri-lvova-pogrozhuyut-pidirvati-universitet-zi-

studentami-foto-video-201909161029446. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

17 вересня 2019 р. Невідомий повідомив про замінування головного корпусу 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

330. У Яворові встановлять національний рекорд з виконання попурі пісень 

Івасюка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dyvys.info/2019/06/27/u-yavorovi-vstanovlyat-natsionalnyj-rekord-z-

vykonannya-popuri-pisen-ivasyuka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 липня 

2019 р. Хедлайнер фестивалю –  Софія Федина – українська співачка і 

телеведуча, активний громадський діяч, доцент кафедри міжнародних 

відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

331. Убивці львівських професорів не покарані, - Василь Кметь про злочин на 

Вулецьких пагорбах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

https://dyvys.info/2019/07/02/u-meriyi-lvova-vruchyly-groshovi-premiyi-uchnyam-yaki-otrymaly-najvyshhi-rezultaty-iz-zno/
https://dyvys.info/2019/07/02/u-meriyi-lvova-vruchyly-groshovi-premiyi-uchnyam-yaki-otrymaly-najvyshhi-rezultaty-iz-zno/
https://prolviv.com/blog/2019/07/05/u-nediliu-u-lvivskomu-botsadu-bude-den-vidkrytykh-dverei/
https://prolviv.com/blog/2019/07/05/u-nediliu-u-lvivskomu-botsadu-bude-den-vidkrytykh-dverei/
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/u-tsentri-lvova-pogrozhuyut-pidirvati-universitet-zi-studentami-foto-video-201909161029446
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/u-tsentri-lvova-pogrozhuyut-pidirvati-universitet-zi-studentami-foto-video-201909161029446
https://dyvys.info/2019/06/27/u-yavorovi-vstanovlyat-natsionalnyj-rekord-z-vykonannya-popuri-pisen-ivasyuka/
https://dyvys.info/2019/06/27/u-yavorovi-vstanovlyat-natsionalnyj-rekord-z-vykonannya-popuri-pisen-ivasyuka/
https://galinfo.com.ua/news/nihto_z_vbyvts_lvivskoi_inteligentsii_ne_buv_pokaranyy__vasyl_kmet_pro_zlochyn_na_vuletskyh_pagorbah_320014.html?fbclid=IwAR12n8n7DdS2xXZNcA492AyBp2ZIS9UBByFNSjogbRy9e8nhGdT5Sp8ZG8M
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anyy__vasyl_kmet_pro_zlochyn_na_vuletskyh_pagorbah_320014.html?fbclid=Iw

AR12n8n7DdS2xXZNcA492AyBp2ZIS9UBByFNSjogbRy9e8nhGdT5Sp8ZG8

M. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 липня 2019 р. 

332. Ужгородські учні та студенти перемогли на змаганні з програмування у 

Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.prostir.ua/?news=u-lvovi-vidbuvsya-treninh-z-mediahramotnosti. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 вересня 2019 р. Змагання проходили в 

ЛНУ імені Івана Франка. 

333. Ужгородські учні та студенти перемогли на змаганні з програмування у 

Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://uzhgorod.in/ua/novini/2019/sentyabr/uzhgorods_ki_uchni_ta_studenti_pere

mogli_na_zmaganni_z_programuvannya_u_l_vovi. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 17 вересня 2019 р. 14 вересня, пройшов ІІ етап Всеукраїнської 

командної олімпіади з програмування. Змагання проходили в стінах ЛНУ імені 

Івана Франка. 

334. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №470/2019. Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.president.gov.ua/documents/4702019-27825. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 3 липня 2019 р. Присвоїти почесне звання “Заслужений 

вчитель україни” Козловській Лілії Мирославівні − учительці Львівського 

фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка. 

335. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №616/2019. Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.president.gov.ua/documents/6162019-29285. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 28 серпня 2019 р. Нагородити орденом “За заслуги” II 

ступеня президент присвоїв Алексейчуку В. І. – учителю Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка; почесне 

https://galinfo.com.ua/news/nihto_z_vbyvts_lvivskoi_inteligentsii_ne_buv_pokaranyy__vasyl_kmet_pro_zlochyn_na_vuletskyh_pagorbah_320014.html?fbclid=IwAR12n8n7DdS2xXZNcA492AyBp2ZIS9UBByFNSjogbRy9e8nhGdT5Sp8ZG8M
https://galinfo.com.ua/news/nihto_z_vbyvts_lvivskoi_inteligentsii_ne_buv_pokaranyy__vasyl_kmet_pro_zlochyn_na_vuletskyh_pagorbah_320014.html?fbclid=IwAR12n8n7DdS2xXZNcA492AyBp2ZIS9UBByFNSjogbRy9e8nhGdT5Sp8ZG8M
https://galinfo.com.ua/news/nihto_z_vbyvts_lvivskoi_inteligentsii_ne_buv_pokaranyy__vasyl_kmet_pro_zlochyn_na_vuletskyh_pagorbah_320014.html?fbclid=IwAR12n8n7DdS2xXZNcA492AyBp2ZIS9UBByFNSjogbRy9e8nhGdT5Sp8ZG8M
https://www.prostir.ua/?news=u-lvovi-vidbuvsya-treninh-z-mediahramotnosti
http://uzhgorod.in/ua/novini/2019/sentyabr/uzhgorods_ki_uchni_ta_studenti_peremogli_na_zmaganni_z_programuvannya_u_l_vovi
http://uzhgorod.in/ua/novini/2019/sentyabr/uzhgorods_ki_uchni_ta_studenti_peremogli_na_zmaganni_z_programuvannya_u_l_vovi
https://www.president.gov.ua/documents/4702019-27825
https://www.president.gov.ua/documents/6162019-29285
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звання “Заслужений природоохоронець України” одержав Прокопів А. І. – 

директор Ботанічного саду ЛНУ імені І.Франка. 

336. Українські виші потрапили до рейтингу кращих [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://investory.news/ukrainski-vishi-potrapili-do-rejtingu-

krashhix/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 вересня 2019 р. Серед них: 

Львівський національний університет імені Івана Франка. 

337. Українські полярники знайшли “загублену” печеру в Антарктиді. 

Це може стати науковим відкриттям – фото [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://nv.ua/ukr/ukraine/chas-zmin-z-nv/ukrajinski-polyarniki-

znayshli-zagublenu-pecheru-v-antarktidi-divitisya-foto-naukove-dosyagnennya-

50042100.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 вересня 2019 р. 

Згадується керівник 24-й УАЕ Ігор Дикий. 

338. Українські університети увійшли до рейтингу кращих в світі: куди піти 

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

pravda.ua/2019/09/12/ukrayinski-universytety-uvijshly-do-rejtyngu-krashhyh-v-

sviti-kudy-pity-vchytysya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 вересня 

2019 р. Щороку видання публікує свій рейтинг, в 2019 році до нього увійшли 

понад 1300 університетів з 92 країн. Україну представляють шість вищих 

навчальних закладів. Серед них ЛНУ імені І. Франка. 

339. Українську мову презентували у Швеції [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://twnews.es/ua-news/ukrayins-ku-movu-prezentuvali-u-shvetsiyi. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 вересня 2019 р. У Стокгольмі за 

підтримки Представництва Європейської Комісії відбувся щорічний 

Європейський день мов. Український інститут у Швеції розповів про 

українську мову. У статті згадано, що українську мову та культуру 

вивчають слухачі з 12 країн світу в літній школі при ЛНУ імені Івана Франка. 

340. Українську мову презентували у Швеції [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_ukrayinsku-movu-prezentuvali-

u-sveciyi/929662. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 вересня 2019 р. 

https://investory.news/ukrainski-vishi-potrapili-do-rejtingu-krashhix/
https://investory.news/ukrainski-vishi-potrapili-do-rejtingu-krashhix/
https://nv.ua/ukr/ukraine/chas-zmin-z-nv/ukrajinski-polyarniki-znayshli-zagublenu-pecheru-v-antarktidi-divitisya-foto-naukove-dosyagnennya-50042100.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/chas-zmin-z-nv/ukrajinski-polyarniki-znayshli-zagublenu-pecheru-v-antarktidi-divitisya-foto-naukove-dosyagnennya-50042100.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/chas-zmin-z-nv/ukrajinski-polyarniki-znayshli-zagublenu-pecheru-v-antarktidi-divitisya-foto-naukove-dosyagnennya-50042100.html
https://narodna-pravda.ua/2019/09/12/ukrayinski-universytety-uvijshly-do-rejtyngu-krashhyh-v-sviti-kudy-pity-vchytysya/
https://narodna-pravda.ua/2019/09/12/ukrayinski-universytety-uvijshly-do-rejtyngu-krashhyh-v-sviti-kudy-pity-vchytysya/
https://narodna-pravda.ua/2019/09/12/ukrayinski-universytety-uvijshly-do-rejtyngu-krashhyh-v-sviti-kudy-pity-vchytysya/
https://twnews.com.ua/ua-news/ukrayins-ku-movu-prezentuvali-u-shvetsiyi
https://twnews.es/ua-news/ukrayins-ku-movu-prezentuvali-u-shvetsiyi
https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_inozemci-zyihalisya-do-litnoyi-shkoli-vivchati-ukrayinsku/918037
https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_inozemci-zyihalisya-do-litnoyi-shkoli-vivchati-ukrayinsku/918037
https://twnews.com.ua/ua-news/ukrayins-ku-movu-prezentuvali-u-shvetsiyi
https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_ukrayinsku-movu-prezentuvali-u-sveciyi/929662
https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_ukrayinsku-movu-prezentuvali-u-sveciyi/929662
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У статті згадано, що українську мову та культуру вивчають слухачі з 12 

країн світу в літній школі при ЛНУ імені Івана Франка. 

341. Університети України потрапили до рейтингу найкращих у світі 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.obozrevatel.com/ukr/moyashkola/news/universiteti-ukraini-potrapili-

do-rejtingu-najkraschih-u-sviti-nazvano-vishi.htm. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 12 вересня 2019 р. У 2019 році місце 1000+ дісталося: ЛНУ імені 

Івана Франка. 

342. Університети, які потрапляють до міжнародних рейтингів, отримують 

подвійний бонус — екс-заступниця міністра освіти [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=90418. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 16 вересня 2019 р. Україна потрапила в категорію 

місць “801-1000” з Львівським політехнічним національним університетом. 

Інші п’ять ВНЗ дістали місця в категорії “1000+”. Це – Львівський 

національний університет ім. І. Франка, Національний технічний 

університет “Харківський політехнічний інститут”, Сумський державний 

університет, Київський національний університет ім. Т. Шевченка та 

Харківський національний університет ім. В. Каразіна. 

343. Хто представляє Львівщину у Верховній Раді: народні депутати 

Зеленського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2507283/hto-predstavlae-lvivsinu-u-verhovnij-radi-

narodni-deputati-zelenskogo. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 вересня 

2019 р. Випускники ЛНУ імені Івана Франка: Камельчук Ю., Петруняк Є., 

Тістик Р., Шипайло О., Козак Т., Бондар М., Величкович М., Княжицький М., 

Кубів С., Парубій А., Федина С. (доц. кафедри міжнародних відносин і 

дипломатичної служби ЛНУ ім. І. Франка), Вакарчук С., Васильченко Г., 

Лозинський Р., Піпа Н., Юрчишин Я., Батенко Т., Бакунець П., Кондратюк О. 

344. Чим театральний фестиваль “Золотий лев” відмінний від інших 

львівських івентів і чому туди варто сходити [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://dyvys.info/2019/09/11/chym-teatralnyj-festyval-zolotyj-lev-

https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_inozemci-zyihalisya-do-litnoyi-shkoli-vivchati-ukrayinsku/918037
https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_inozemci-zyihalisya-do-litnoyi-shkoli-vivchati-ukrayinsku/918037
https://www.obozrevatel.com/ukr/moyashkola/news/universiteti-ukraini-potrapili-do-rejtingu-najkraschih-u-sviti-nazvano-vishi.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/moyashkola/news/universiteti-ukraini-potrapili-do-rejtingu-najkraschih-u-sviti-nazvano-vishi.htm
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=90418
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vidminnyj-vid-inshyh-lvivskyh-iventiv-i-chomu-tudy-varto-shodyty/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 12 вересня 2019 р. Карнавальна хода за участю 

театрів України, Польщі, Чехії, США пройде за таким маршрутом: пл. перед 

ЛНУ ім. І.Франка – вул.Гнатюка – просп. Свободи – пл. перед Оперним 

театром. 

345. Швед О. Три унікальні музеї Львова, про які не знають навіть львів'яни / 

Ольга Швед // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-48880216. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 8 липня 2019 р. Зоологічний музей імені Бенедикта Дибовського – 

найстаріший університетський музей Європи заснований у 1784 році як 

кабінет натуральної історії Львівського університету. 

346. Шесть украинских вузов попали в мировой рейтинг университетов 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mig.com.ua/shest-ukrainskih-

vuzov-popali-v-mirovoj-rejting-universitetov/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 13 вересня 2019 р. ЛНУ імені Івана Франка увійшов у світовий 

рейтинг. 

347. Шиян О. Львівські археологи натрапили у Буську на рештки церкви XII 

століття / Орися Шиян // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zaxid.net/lvivski_arheologi_natrapili_u_busku_na_reshtki_tserkvi_xii_stoli

ttya_n1485101. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 липня 2019 р. 

Дослідження малого городища проводить у міському парку Інститут 

археології ЛНУ імені Івана Франка. 

348. Шість український університетів потрапили до рейтингу найкращих у 

світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wz.lviv.ua/news/397311-

shist-ukrainskyi-universytetiv-potrapyly-do-reitynhu-naikrashchykh-u-sviti. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 вересня 2019 р. У 2019 році місце 1000+ 

дісталося ЛНУ імені Івана Франка. 

349. Шість українських вишів потрапили до світового рейтингу кращих 

університетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://prm.ua/shist-

ukrayinskih-vishiv-potrapili-do-svitovogo-reytingu-krashhih-universitetiv/. – 

https://dyvys.info/2019/09/11/chym-teatralnyj-festyval-zolotyj-lev-vidminnyj-vid-inshyh-lvivskyh-iventiv-i-chomu-tudy-varto-shodyty/
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48880216
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Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 вересня 2019 р. Серед них Львівський 

національний університет імені Івана Франка. 

350. Шість українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі: стали 

відомі подробиці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ukr.segodnya.ua/ukraine/shest-ukrainskih-vuzov-voshli-v-reyting-luchshih-

v-mire-stali-izvestny-podrobnosti-1329744.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 12 вересня 2019 р. Цього року місце 1000+ дісталося: ЛНУ імені 

Івана Франка. 

351. Шість українських ВНЗ увійшли до рейтингу кращих університетів світу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://1news.com.ua/ukraine/shist-

ukrayinskyh-vnz-uvijshly-do-rejtyngu-krashhyh-universytetiv-svitu.html. – Назва 

з екрана. – Дата перегляду: 13 вересня 2019 р. Також до рейтингу увійшли 

ЛНУ імені Івана Франка (1000 рядок). 

352. Шлях України до Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/news&data[5012][id]=11452. – Назва 

з екрана. – Дата перегляду: 2 липня 2019 р. Під такою назвою розпочала свою 

роботу 1 липня 2019 р. на базі юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича літня школа для 

студентів-правників та практиків Шлях України до Європейського Союзу. ЇЇ 

слухачами стали переважно студенти ЛНУ імені Івана Франка, 

Національного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) та 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

353. Шутка Н. Мальський звільнив двох із трьох заступників зі старої команди 

/ Наталія Шутка // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zaxid.net/malskiy_zvilniv_dvoh_iz_troh_zastupnikiv_zi_staroyi_komandi_

n1485118. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 липня 2019 р. 

354. Шутка Н. Мальський призначив своїм першим заступником 33-річного 

чиновника, який вже працював в ЛОДА / Наталія Шутка // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

https://ukr.segodnya.ua/ukraine/shest-ukrainskih-vuzov-voshli-v-reyting-luchshih-v-mire-stali-izvestny-podrobnosti-1329744.html
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/shest-ukrainskih-vuzov-voshli-v-reyting-luchshih-v-mire-stali-izvestny-podrobnosti-1329744.html
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https://zaxid.net/malskiy_priznachiv_svoyim_pershim_zastupnikom_33_richnogo

_chinovnika_yakiy_vzhe_pratsyuvav_v_loda_n1487955. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 27 серпня 2019 р. Першим заступником голови Львівської ОДА 

призначено 33-річного Василя Лозинського, який здобув освіту у ЛНУ імені 

Івана Франка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, 

кваліфікація – економіст-міжнародник, перекладач, а згодом –

правознавство, кваліфікація – юрист. 

355. Юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка увійшов у ТОП-3 правничих 

шкіл України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lviv1256.com/news/yurydychnyy-fakul-tet-lnu-im-i-franka-uviyshov-u-top-

3-pravnychykh-shkil-ukrainy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 липня 

2019 р. 

356. Як відпочити у Львові безкоштовно: 10 лайфхаків для туристів та містян 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2480523/ak-vidpociti-u-lvovi-bezkostovno-10-

lajfhakiv-dla-turistiv-ta-mistan. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 серпня 

2019 р. У статті згадано Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка. 

357. Як Зеленський нового губернатора представляв і по Львову гуляв, 

опубліковані яскраві фото [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ukr.segodnya.ua/ukraine/kak-zelenskiy-novogo-gubernatora-predstavlyal-i-

po-lvovu-gulyal-opublikovany-yarkie-foto-1296706.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 8 липня 2019 р. Сьогодні президент Володимир Зеленський з 

робочим візитом відвідав Львів, де представив нового главу 

облдержадміністрації Маркіяна Мальського і в будівлі Львівського 

національного університету імені Івана Франка поспілкувався з активом 

регіону. 
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