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I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка 

 

Газети 

1. Iwański A. Dyskusja panelowa „Lwów 1920–1939” / Albert Iwański // Kurier 

Galicyjski. – 2020. – № 21 (361). – S. 11. У конференції взяв участь професор 

кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Богдан Гудь. 

2. Smirnow J. Wyższe uczelnie i gimnazja lwowskie w latach 50. XIX wieku 

(część 3) / Jurij Smirnow // Kurier Galicyjski. – 2020. – № 20 (360). – S. 23. 

У статті зазначено, що студенти Львівського політехнічного активно 

користувалися фондами бібліотеки Львівського університету. 

3. Базилевський В. З імпресій та медитацій / Володимир Базилевський // 

Українська літературна газета. – 2020. – № 20. – С. 18–19. У статті 

згадується монографія Тараса Салиги «Голос мій не відлюбиться». 

4. Баран Є. Про нові книжки Богдана Дячишина / Євген Баран // Літературна 

Україна. – 2020. – № 37–38. – С. 7. У статті згадується академічний 

Микола Ільницький. 

5. Бондаренко Б. “Часом я перетворююся на зомбі” / Богдан Бондаренко // 

Експрес. – 2020. – № 41. – С. 15. Письменниця Галина Пагутяк (випускниця 

ЛНУ імені Івана Франка) про золотий час графоманів, магію кіно та смак 

до відкриттів. 

6. Відійшов у засвіти Микола Мачківський // Літературна Україна. – 2020. – 

№ 45–46. – С. 2. Поет, прозаїк, літературознавець Микола Мачківський 

закінчив факультет журналістики Львівського держуніверситету 

ім. І. Франка. 

7. Доротич М. «Плюс один україномовний інтернет-магазин». Святослав 

Літинський укотре виграв суд на захист державної мови / Марія Доротич // 

Високий замок. – 2020. – № 92. – С. 11. Святослав Літинський, 

громадський активіст, старший викладач ЛНУ імені Івана Франка. 

https://intrel.lnu.edu.ua/department/mizhnarodnyh-vidnosyn-i-dyplomatychnoji-sluzhby
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8. Зміни до складу спеціалізованих вчених рад : Додаток 3 до наказу 

Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 р. // 

Спецвип. газети “Освіта України”. – 2020. – Жовтень. – С. 16–27. Вивести 

зі складу ради ЛНУ імені Івана Франка проф. Мельника А. В. спец. 11.00.05 

“Біогеографія та географія ґрунтів” Д 35.051.08. Ввести до складу ради 

ЛНУ імені Івана Франка проф. Дубіс Л. Ф. спец. 11.00.05 “Біогеографія та 

географія ґрунтів” Д 35.051.08.  

9. Кривда М. Софія Федина: “У мене було фантастичне дитинство” / Марина 

Кривда // Голос України. – 2020. – № 186. – С. 9. Федина С. викладачка 

ЛНУ імені Івана Франка. 

10. Кушнір Б. Відкрили лабораторію для програмістів / Богдан Кушнір // Голос 

Україна. – 2020. – № 214. – С. 8. Йдеться про відкриття сучасної 

лабораторії програмної інженерії на факультеті електроніки у 

Львівському національному університеті ім. І. Франка. 

11. Лиско О. Наталія Галецька, львів’янка, кандидатка у депутати до 

Львівської обласної ради: «Це європейська практика, коли викладачі права 

йдуть у політику» / Оксана Лиско // Високий замок. – 2020. – № 78. – С. 8. 

Наталія Галецька здобувала освіту у ЛНУ імені Івана Франка. 

12. Мережа спеціалізованих вчених рад (станом на 02 липня 2020 року) // 

Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2020. – № 9. – С. 2–100. У ЛНУ 

ім. І. Франка функціонують спеціалізовані вчені ради з фізико-

математичних, хімічних, біологічних, історичних, економічних, 

філософських, філологічних, географічних, юридичних, соціологічних та 

політичних наук. 

13. Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких 

зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора 

наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії і опубліковані до 

12 березня 2020 року // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2020. – 

Листопад. – С. 2–143. До цього переліку увійшли Біологічні студії, Вісник 

Інституту археології, Вісники Львівського університету Серії 
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«Біологічна», «Географічна», «Геологічна», «Економічна», «Іноземні 

мови», «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології», 

«Механіко-математична», «Мистецтвознавство», «Міжнародні 

відносини», «Педагогічна», «Соціологічна», «Фізична», «Філологічна», 

«Філософсько-політологічні студії», «Хімічна», «Журналістики», 

«Історична», «Міжнародні відносини», «Прикладна математика та 

інформатика», «Філософські науки», «Юридична», Електроніка та 

інформаційні технології, Журнал фізичних досліджень, Іноземна філологія, 

Мінералогічний збірник, Міфологія і Фольклор, Мова і суспільство, Наукові 

зошити історичного факультету Львівського університету, 

Палеонтологічний збірник, Проблеми геоморфології і палеогеографії 

Українських Карпат і прилеглих територій, Проблеми слов’янознавства, 

Теле- та радіожурналістика, Теорія і практика викладання української 

мови як іноземної, Українське літературознавство, Український часопис 

конституційного права, Формування ринкової економіки в Україні. 

14. Петрик О. Тарас Прохасько: «Я люблю кухонну роботу» / Олена Петрик // 

Високий замок. – 2020. – № 86. – С. 13. Тарас Прохасько навчався у ЛНУ 

імені Івана Франка. 

15. Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо 

діяльності спеціалізованих вчених рад : Наказ Міністерства освіти і науки 

України № 946 від 22 липня 2020 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 

2020. – Серпень. – С. 43–44. 

16. Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів : Постанова 

Кабінету Міністрів України № 607 від 15 липня 2020 р. // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2020. – Серпень. – С. 41. 

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

присвоєння вченого звання професора (за списком) : наказ Міністерства 

освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 р. // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2020. – Жовтень. – С. 90–98. Вчене звання професора 

кафедри іноземних мов присвоїли Т. В. Яхонтовій. 
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18. Рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про 

присвоєння вченого звання доцента (за списком) : наказ Міністерства 

освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 р. // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2020. – Жовтень. – С. 99–112. Вчене звання доцента 

присвоїли: доц. кафедри програмування Б. М. Гошку, доц. кафедри механіки 

І. С. Звізлу, доц. кафедри європейського права І. Б. Іваночко, доц. кафедри 

іноземних мов О. В. Патієвич, доц. кафедри неорганічної хімії С. Я. Пукас. 

19. Рішення вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з 

галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком) : наказ 

Міністерства освіти і науки України № 886 від 2 липня 2020 р. // Спецвип. 

газети “Освіта України”. – 2020. – Серпень. – С. 8–12. Науковий ступінь 

доктора наук присуджено: Кравчуку Леоніду Васильовичу, Лильо Ігору 

Миколайовичу. 

20. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня 

доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями (за 

списком) : наказ Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 

2020 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2020. – Жовтень. – С. 42–56. 

Фізико-математичні науки: Гнатенко Христина Павлівна, 01.04.02 

“Теоретична фізика” Д 35.051.09; Дмитришин Мар’ян Іванович, 01.01.01 

“Математичний аналіз” Д. 35.051.18. Історичні науки: Кліш Андрій 

Богданович, 07.00.01 “Історія України” Д 35.051.12. Політичні науки: 

Ключкович Анатолій Юрійович, 23.00.02 “Політичні інститути та 

процеси” Д 35.051.17. 

21. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня 

кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями (за 

списком) : наказ Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 

2020 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2020. – Жовтень. – С. 42–56. 

Біологічні науки: Добростан Оксана Василівна, 03.00.13 “Фізіологія 

людини і тварин” К 35.051.14. Історичні науки: Гудима Юрій 

Володимирович, 07.00.01 “Історія України” Д 35.051.12. Філологічні 
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науки: Кауза Ірина Богданівна, 10.02.04 “Германські мови” К 35.051.15; 

Рижа Уляна Василівна, 10.02.04 “Германські мови” К 35.051.15. Юридичні 

науки: Олексів Ігор Ігорович, 12.00.05 “Трудове право; право соціального 

забезпечення” Д 35.051.03; Трепак Леся Михайлівна, 12.00.01 “Теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень”; Гнатюк 

Тетяна Миколаївна, 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право”. 

22. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня 

кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями (за 

списком) : наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 2 липня 

2020 р. // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2020. – Серпень. – С. 13–29. 

Науковий ступінь кандидата наук присуджено: Волянській Ірині Ігорівні, 

Шевчук Валентину Авдійовичу. 

23. Слапчук В. Почесна відзнака “Народний поет України” / Василь Слапчук // 

Літературна Україна. – 2020. – № 39–40. – С. 3. Серед лауреатів професор 

ЛНУ імені Івана Франка, лауреат багатьох всеукраїнських і закордонних 

нагород Ігор Павлюк. 

24. Список друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку 

наукових фахових видань України : Додаток 5 до наказу Міністерства 

освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 р. // Спецвип. газети 

“Освіта України”. – 2020. – Жовтень. – С. 29–40. До списку друкованих 

періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань 

України І. Категорія «А» увійшли: Вісники Львівського університету Серії 

«Механіко-математична», «Фізична», «Юридична»; Український часопис 

конституційного права. 
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Журнали 

25. Верба І. До взаємин Олександра Оглоблина з Михайлом Грушевським 

(1920-ті рр.) / Ігор Верба // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1999. – 

Вип. 1/2 (10/11). – С. 233–259. – До 100-річчя від дня народження 

Олександра Оглоблина.  

26. Ґормен Д. Свобода вираження поглядів складна, виклична – і надважлива / 

Деніел Ґормен ; з англійської переклав Ігор Павлюк // Всесвіт. – 2020. – 

№ 7-8/9-10. – С. 113–114.  

27. Лемак В. Нова монографія з виборчої проблематики / Василь Лемак // 

Публічне право. – 2016. – № 1 (21). – С. 368–370. – Рец. на кн.: 

Панкевич І. М. Традиція виборності влади в Україні : монографія / 

І. М. Панкевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 488 с.  

28. Пиріг Р. Рідний брат Михайла Грушевського / Руслан Пиріг // З архівів 

ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1994. – Вип. 1. – С. 89–93. – Історія України в 

біографічних нарисах.  

29. Про затвердження Типового договору про надання платної освітньої 

послуги для підготовки фахівців : наказ Міністерства освіти і науки 

України № 1113 від 07.09.2020 // Офіційний вісник України. – 2020. – № 

87. – С. 151–154. 

30. Про обчислення строків перебування на посаді завідувача кафедри : лист 

МОН України від 22.10.2020 № 1/9-592 // Інформаційний збірник для 

освітян. – 2020. – Листопад. – С. 73–154. 

31. Середа М. Середньовічна та ранньомодерна концепція влади в Русі-Україні 

у світлі слов’яно-іранського культурного ситезу / Максим Середа // Релігія 

та Соціум. – 2019. – № 3-4. – С. 89–99. Максим Середа – аспірант кафедри 

теорії та історії культури філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка.  

32. Фінкельштейн Б. Мамба – дочка вождя (продовження) / Борис 

Фінкельштейн ; з російської переклав Ігор Павлюк // Всесвіт. – 2020. – № 7-

8/9-10. – С. 73–77.  



8 
 

33. Червінська О. Джаз – “це інший можливий погляд на світ…” / Ольга 

Червінська // Питання літературознавства. – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2019. – Вип. 100. – С. 169–173. – Рец. на кн.: 

Літературно-джазові імпровізації: інтермедіальні студії / ред. С. Маценка. – 

Львів : Срібне слово, 2019. – 396 с., 20 кольор. іл.  

34. Щодо Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-

педагогічних працівників : лист МОН України від 02.11.2020 № 1/9-611 // 

Інформаційний збірник для освітян. – 2020. – Листопад. – С. 74–85. 

 

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка 

35. Hnatush S. Morphological, physiological and biochemical properties of heavy 

metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates / 

S. Hnatush, T. Peretyatko, O. Maslovska, O. Moroz, S. Komplikevych, 

T. Kondratiuk // Український антарктичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 82–

92. 

36. Бойко І. Ґрунтовний аналіз ролі правової освіти та науки у державно-

правових процесах в Україні на зламі ХІХ-ХХ ст. / Ігор Бойко // Публічне 

право. – 2019. – № 2 (34). – С. 165–167. – Рец. на кн.: Правова освіта та 

наука в українському державотворенні (кінець ХІХ – ХХ ст.) / за заг. ред. 

Б. І. Андрусишина. – Київ : Вид-во Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, 2019. – 308 с.  

37. Держипільська А. Запобігання злочинам проти людяності та покарання за 

їх вчинення: шлях до Конвенції / Анна Держипільська // Публічне право. – 

2020. – № 1 (37). – С. 188–196.  

38. Іліка М. Загальні принципи права: природно-правовий та позитивістський 

підходи до їх розуміння / Марина Іліка // Публічне право. – 2020. – № 1 

(37). – С. 169–175.  
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39. Ільницький М. Сонячний годинник Володимира Панченка / Микола 

Ільницький // Українська літературна газета. – 2020. – № 20. – С. 14–15.  

40. Ільницький М. М. Культура – фактор державотворення. До 80-річчя 

академіка НАН України М. Г. Жулинського / М. М. Ільницький // Вісник 

Національної академії наук. – 2020. – № 8. – С. 98–101.  

41. Ільницький О. Реформа міжбюджетних відносин на шляху до бюджетної 

(фіскальної) децентралізації в Україні / Олег Ільницький // Публічне 

право. – 2016. – № 1 (21). – С. 126–134.  

42. Косович В. Особливості застосування нормативно-правових актів з 

техніко-юридичними недоліками / Віталій Косович // Публічне право. – 

2016. – № 3 (23). – С. 200–207.  

43. Косович В. Юридичні конструкції як засіб правозастосовної техніки / 

Віталій Косович // Публічне право. – 2017. – № 2 (26). – С. 260–270.  

44. Павлюк І. Хто ми? Де ми? Літературний контекст / Ігор Павлюк // 

Українська літературна газета. – 2020. – № 19. – С. 14–15.  

45. Рабінович П. Міжнародні праволюдинні стандарти: поняття, класифікації / 

Петро Рабінович // Публічне право. – 2020. – № 1 (37). – С. 144–150.  

46. Рабінович П. Правовість антропо-соціальних явищ: філософські засади 

ідентифікації / Петро Рабінович // Публічне право. – 2019. – № 1 (33). – 

С. 165–169.  

47. Салига Т. Епоха творила Івана Драча, а Драч ‒ епоху / Тарас Салига // 

Літературна Україна. – 2020. – № 37–38. – С. 8–9. У статті згадується 

І. Вакарчук, В. Мельник, Б. Якимович. 

48. Фецюх А. Б. Вплив засолення на склад білків і вміст проліну в органах 

рослин Salix viminalis L. / А. Б. Фецюх, Л. В. Буньо, О. І. Пацула, 

О. І. Терек // Фізіологія рослин і генетика. – 2020. – Т. 52, № 5. – С. 412–

421.  

49. Хостюк І. Юридична природа інституту постійного членства в Раді Безпеки 

ООН / Інга Хостюк // Публічне право. – 2019. – № 3 (35). – С. 60–66.  
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III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка  

в Інтернет-джерела 

50. "Анти-Шкарлет": у Львові протестували проти призначення нового 

міністра освіти, - ВІДЕО, ФОТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.032.ua/news/2974097/anti-skarlet-u-lvovi-protestuvali-proti-

priznacenna-novogo-ministra-osviti-video-foto. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 22 грудня 2020 р. До акції також долучилися представники 

студентського братства Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

51. 2020 Lviv - UNESCO City of Literature Award Ceremony [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://cityofliterature.lviv.ua/en/vidbulas-

czeremoniya-vruchennya-premiyi-lvova-mista-literatury-yunesko-2020/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 жовтня 2020 р. Церемонія відбувалася у 

головному читальному залі Наукової бібліотеки. 

52. Best 4 Universities & Colleges in Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.mastersportal.com/ranking-country/29/ukraine.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 січня 2020 р. ЛНУ імені Івана Франка 

у рейтингу. 

53. Dzieduszyccy we Lwowie [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dzieduszyccy.pl/2020/11/26/6127/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

26 листопада 2020 р. Публікація про Дідушицьких і Львів. Згадка про 

професорів Львівського університету 1800-х років. 

54. General Procurement Notice – Energy Efficiency Improvement of Educational 

Buildings of the Ivan Franko National University of Lviv [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.nefco.org/procurements/energy-

efficiency-improvement-of-educational-buildings-of-the-ivan-franko-national-

university-of-lviv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 8 травня 2020 р.  

55. IX Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини 9-

10 грудня 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://cityofliterature.lviv.ua/en/vidbulas-czeremoniya-vruchennya-premiyi-lvova-mista-literatury-yunesko-2020/
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https://bykvu.com/ua/bukvy/ix-mizhnarodnij-forum-z-praktiki-ievropejskogo-

sudu-z-prav-ljudini-9-10-grudnja-2020-roku/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 9 грудня 2020 р. Співорганізатором заходу є юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Згадується В. П. Мельник. 

56. IX Annual International Forum on the Case-Law of the European Court of 

Human Rights [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/ix-annual-international-forum-on-the-case-

law-of-the-european-court-of-human-rights. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 25 листопада 2020 р. Львівський університет є 

співорганізатором міжнародного форуму. 

57. Łódź. Polsko-ukraiński projekt Chorei [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://e-teatr.pl/lodz-polsko-ukrainski-projekt-chorei-6577. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 9 грудня 2020 р. Про українсько-польський 

проект, одним з ініціаторів якого була Майя Гарбузюк (ЛНУ ім. І. Франка).  

58. Nekrologi: Ihor Skoczylas [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,498383,Ihor-Skoczylas-kondolencje.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2020 р. Некролог Ігоря 

Скочиляса (випускник ЛНУ ім. І. Франка). 

59. Nie żyje dr Iwan Wakarczuk [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.kuriergalicyjski.com/actualnosci/8402-nie-zyje-dr-iwan-

wakarczuk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 квітня 2020 р. 

60. Pogranicze kultur. Teatr Chorea w dialogu z Ukrainą [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.e-kalejdoskop.pl/aktualnosci-a3/pogranicze-

kultur.-teatr-chorea-w-dialogu-z-ukraina-r9763. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 3 грудня 2020 р. Про українсько-польський проект, одним з 

ініціаторів якого була Майя Гарбузюк (ЛНУ ім. І. Франка). 

61. Projekt "Pogranicze Kultur" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.chorea.com.pl/pl/home/news/542. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 22 грудня 2020 р. У рамках українсько-польському проєкті 
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відбулася Міжнародна наукова конференція "Ukraina - Polska: pogranicze 

kultur teatralnych", в якій взяли участь викладачі ЛНУ імені Івана Франка 

Майя Гарбузюк, Софія Роса-Лаврентій, Олесь Коваль. Перекладачі: Роман 

Лаврентій, Уляна Рой. 

62. Top Universities in Lviv Oblast. 2020 Lviv Oblast University Ranking 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.4icu.org/ua/lviv-

oblast/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 січня 2020 р. У рейтингу 

університетів Львівський університет на 1 місці у Львівській області. 

63. Top Universities in Ukraine. 2020 Ukrainian University Ranking [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.4icu.org/ua/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 4 січня 2020 р. У рейтингу університетів України Львівський 

університет на 3 місці. 

64. Ukraina: Zmarł Iwan Wakarczuk, naukowiec i minister oświaty [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ukraina-

zmarl-iwan-wakarczuk-naukowiec-i-minister-oswiaty,384815.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 4 квітня 2020 р. 

65. Universities in Ukraine - Rankings & Reviews [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.languagecourse.net/universities--ukraine. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 4 січня 2020 р. Львівський університет 

у рейтингу. 

66. Zmarł Iwan Wakarczuk, laureat nagrody Kapituły Pojednania Polsko-

Ukraińskiego [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://belsat.eu/pl/news/zmarl-iwan-wakarczuk-laureat-nagrody-kapituly-

pojednania-polsko-ukrainskiego/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 квітня 

2020 р. 

67. Zmarł: 04.2020: prof. Iwan Wakarczuk, fizyk, dr h.c. UWr [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://uni.wroc.pl/zmarl-profesor-iwan-

wakarczuk-dhc-naszego-uniwersytetu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

4 квітня 2020 р. 
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68. Борбусь О. Сьогодні вітайте Пилипа. Історія, традиції та забобони 

27 листопада / Ольга Бобрусь // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://vn.20minut.ua/Podii/sogodni-vitayte-pilipa-istoriya-traditsiyi-ta-

zaboboni-27-listopada-11171040.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

30 листопада 2020 р. В цей день 1940 р. народився Богдан Козак, декан 

факультету культури і мистецтв Львівського університету ім. Франка. 

69. В Україні стартує третій конкурс наукових студентських робіт на тему 

Революції Гідності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3136461-v-ukraini-startue-tretij-

konkurs-naukovih-studentskih-robit-na-temu-revolucii-gidnosti.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 17 листопада 2020 р. Переможці другого 

конкурсу наукових робіт Микола Спересенко і Степан Рішко, які закінчили 

Львівський університет і ту саму кафедру, де навчався Сергій Кемський, 

зазначили, що для них було важливим зробити своє дослідження 

максимально аналітичним, науковим. 

70. В уряді пояснили, чому гроші для онкохворих перенаправили на ремонти 

доріг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://wz.lviv.ua/news/423077-v-uriadi-poiasnyly-chomu-hroshi-dlia-

onkokhvorykh-perenapravyly-na-remonty-dorih. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 29 жовтня 2020 р. Згадується ЛНУ імені Івана Франка. 

71. Видатків на понад 5 мільярдів гривень: ЛОДА ухвалила бюджет Львівщини 

на 2021 рік рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://lviv.24tv.ua/vidatkiv-5-milyardiv-loda-uhvalila-byudzhet-lvivshhini-

novini-lviv_n1492910. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2020 р. 

36 мільйонів гривень інвестують в реставрацію головного корпусу ЛНУ 

імені Івана Франка. 

72. Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини – 

пріоритет сучасної держави» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://onua.edu.ua/ua/novyny-ua/novosti-universiteta/5844-2020-12-14-1. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 грудня 2020 р. Взяв участь Репецький 

https://wz.lviv.ua/news/423077-v-uriadi-poiasnyly-chomu-hroshi-dlia-onkokhvorykh-perenapravyly-na-remonty-dorih
https://wz.lviv.ua/news/423077-v-uriadi-poiasnyly-chomu-hroshi-dlia-onkokhvorykh-perenapravyly-na-remonty-dorih
https://onua.edu.ua/ua/novyny-ua/novosti-universiteta/5844-2020-12-14-1
https://onua.edu.ua/ua/novyny-ua/novosti-universiteta/5844-2020-12-14-1
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Василь Миколайович – професор, завідувач кафедри міжнародного права 

Львівського національного університету імені Івана Франка (тема 

доповіді: «Захист прав людини в контексті застосування концепції 

загального та ефективного контролю в міжнародному праві»). 

73. Відбулось вручення Премії Львова ‒ міста літератури ЮНЕСКО 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dyvys.info/2020/10/09/vidbulos-vruchennya-premiyi-lvova-mista-

literatury-yunesko/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 9 жовтня 2020 р. 

Урочиста церемонія відбулась у головному читальному залі Наукової 

бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка (вулиця Драгоманова, 5). 

74. Відео. Наталія Тихолоз: «Донька Титана… чи не тільки? Батьківська тінь і 

власний голос у життєтворчому світі Анни Франко-Ключко» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://humaniora.ucu.edu.ua/faculty/science/video-

nataliya-tyholoz-donka-tytana-chy-ne-tilky-batkivska-tin-vlasnyj-golos-u-

zhyttyetvorchomu-sviti-anny-franko-klyuchko/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 15 грудня 2020 р. 

75. Відео. Оксана Дудко: Олена Степанів і Софія Галечко: «трішки химерні» 

ікони національного руху [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://humaniora.ucu.edu.ua/faculty/science/video-oksana-dudko-olena-

stepaniv-sofiya-galechko-trishky-hymerni-ikony-natsionalnogo-ruhu/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 15 грудня 2020 р. Оксана Дудко – кандидатка 

історичних наук (Львівський університет імені Івана Франка, 2011). 

Працює дослідницею у Центрі міської історії та пише дисертацію про 

українських солдат-галичан під час Першої світової війни та революції в 

Університеті Торонто. 

76. Відійшов у вічність професор Географічного факультету Львівського 

національного університету ім. І. Франка, доктор біологічних наук, 

професор, академік Лісівничої академії наук України Стойко Степан 

Михайлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uriffm.org.ua/uk/content/vidiyshov-u-vichnist-profesor-geografichnogo-
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fakultetu-lvivskogo-nacionalnogo-universytetu. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 30 жовтня 2020 р. 

77. Відійшов у вічність професор Львівського національного університету 

Андрій Пашук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

lnogo_universytetu_andriy_pashuk_353623.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 30 жовтня 2020 р. 

78. Відійшов у засвіти видатний історик Церкви Ігор Скочиляс [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://snip.net.ua/20201220/vidijshov-u-zasvity-

vydatnyj-istoryk-tserkvy-igor-skochylyas/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

21 грудня 2020 р. Доктор історичних наук, завідувач кафедри історії 

Гуманітарного факультету УКУ Ігор Скочиляс у 1991 році закінчив 

історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана 

Франка (диплом з відзнакою). 

79. Горчинська О. «Вчитель у школі казав: хто не знає фізики, той ‒ мурашка». 

Львівська вчена-астрофізик Любов Янків-Вітковська ‒ про жінок, космос і 

науку / Олександра Горчинська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://nv.ua/ukr/ukraine/zhenskie-istorii-s-nv/vchena-pro-lyubov-do-nauki-

astronomiji-kosmosu-novini-ukrajini-50117751.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 20 жовтня 2020 р. У статті згадується кафедра астрофізики 

в ЛНУ імені Івана Франка та асторономічна обсерваторія. 

80. Гулюк Є. «Я – філософ світу» Роман Інґарден і (не) байдужість українців 

до себе / Євген Гулюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zaxid.net/ya__filosof_svitu_n1511928. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 22 грудня 2020 р. У статті згадуються Рафаїл Лемкін, 

Стефан Банах, а також Львівський університет. 

81. Два тернопільських університети попали у світовий рейтинг [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://realno.te.ua/novyny/два-тернопільських-

університети-поп/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2020 р. 

Лідерами в українському освітньому середовищі незмінно залишаються: 

https://nv.ua/ukr/korrespondents/aleksandra-gorchinskaya.html
https://nv.ua/ukr/korrespondents/aleksandra-gorchinskaya.html
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Київський національний університет ім. Шевченка, Києво-Могилянська 

академія та Львівський національний університет ім. Івана Франка. 

82. Два тернопільські вузи потрапили в світовий рейтинг впливових 

університетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/53916-dva-ternopilski-vuzy-potrapyly-v-

svitovyi-reitynh-vplyvovykh-universytetiv#. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 23 грудня 2020 р. Серед лідерів в українському освітньому 

середовищі незмінно залишається Львівський національний університет 

імені Івана Франка. 

83. Дві науковиці Академії стали лауреатками ІІІ української премії L’Oréal-

ЮНЕСКО «Для жінок у науці» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7235. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 грудня 2020 р. Йдеться про кандидата 

фізико-математичних наук Марину Нестеренко (Інститут математики 

НАН України) та доктора біологічних наук Ольгу Копач (Інститут 

фізіології імені О. О. Богомольця НАН України; 2002 року з відзнакою 

закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за 

спеціальністю «біологія»). 

84. Двом науковцям університету імені Івана Франка присвоїли почесні звання 

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

naukovtsyam-universitetu-imeni-ivana-franka-prisvoili-pochesni-zvannya-

202011161245614. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 листопада 2020 р. 

Відтак, почесне звання "Заслужений працівник освіти України" присвоїли 

викладачам ЛНУ імені Івана Франка: Івану Болесті – завідувачеві кафедри 

радіофізики і комп’ютерних технологій факультету електроніки та 

комп’ютерних технологій та Ігорю Грабинському – завідувачеві кафедри 

міжнародник економічних відносин. 

85. Двом науковцям університету імені Івана Франка присвоїли почесні звання 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://loda.gov.ua/news?id=55030. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 листопада 2020 р. Почесні звання 
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присвоїли Івану Болесті – завідувачеві кафедри радіофізики і комп’ютерних 

технологій факультету електроніки та комп’ютерних технологій та 

Ігорю Грабинському – завідувачеві кафедри міжнародник економічних 

відносин. 

86. Денисяка О. Пластуни обрали керівницю осередку Львова / Ольга 

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

https://portal.lviv.ua/news/2020/10/26/plastuny-obraly-kerivnytsiu-oseredku-

lvova. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 2020 р. Мова йде про 

випускницю кафедри міжкультурної комунікації та перекладу ЛНУ імені 

Івана Франка Слюсаренко Анастасію. 

87. Дмитро Стецюк: «Для розвитку міста потрібне повне перезавантаження 

влади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://volodymyrets.city/read/miscevi-vibori/106729/dmitro-stecyuk-dlya-

rozvitku-mista-potribne-povne-perezavantazhennya-vladi. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 23 жовтня 2020 р. Стецюк Д. здобув освіту у ЛНУ імені 

Івана Франка на історичному факультеті. 

88. Дні відкритих дверей у Франковому університеті будуть онлайн // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zahid.espreso.tv/news/2020/11/29/dni_vidkrytykh_dverey_u_frankovom

u_universyteti_budut_onlayn. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

30 листопада 2020 р. 

89. Енергозбережувальні та комфортні умови навчання в університетах – МОН 

реалізує спільний проект з ЄІБ та НЕФКО [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/energozberezhuvalni-ta-komfortni-

umovi-navchannya-v-universitetah-mon-realizuye-spilnij-proekt-z-yeib-ta-

nefko. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 жовтня 2020 р. Згадується 

Львівський національний університет імені Івана Франка. 

90. Застава М. Унікальну збірку творів Василя Стефаника презентують в Івано-

Франківську / Максим Застава // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://galka.if.ua/unikalnu-zbirku-tvoriv-vasilya-stefa/. – Назва з екрана. – 
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Дата перегляду: 17 грудня 2020 р. Онлайн до презентаційного заходу 

приєднаються колеги-науковці з Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

91. Інтернат, армія, Бандера, Зеленський, Тищенко, Дубінський, Кличко, 

чоловік-альфівець. Інтерв'ю Гордона з Верещук [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://gordonua.com/ukr/live/internat-armija-bandera-

zelenskij-tishchenko-dubinskij-klichko-cholovik-alfovets-interv-ju-gordona-z-

vereshchuk-transljatsija-1523067.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

21 жовтня 2020 р. Ірина Верещук закінчила ЛНУ імені Івана Франка. 

92. Клименко О. Євген Захарченко «Джонні» ‒ воїн-археолог / Олександр 

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

https://nv.ua/ukr/ukraine/zhenskie-istorii-s-nv/vchena-pro-lyubov-do-nauki-

astronomiji-kosmosu-novini-ukrajini-50117751.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 21 жовтня 2020 р. Євген Захарченко «Джонні» у мирному 

житті ‒ історик, спеціальність ‒ археолог, закінчив історичний 

факультет ЛНУ імені Івана Франка. 

93. Козирєва Т. Рідкісний чорний носоріг / Тетяна Козирєва // [Електронний 

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

chornyy-nosorig. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2020 р. 

У Зоологічному музеї ЛНУ імені Івана Франка відновили погруддя 

рідкісного чорного носорога. 

94. Команда юних астрономів України взяла участь у І Глобальному 

електронному змаганні з астрономії та астрофізики [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/2020/10/26/komanda-iunykh-

astronomiv-ukrainy-vziala-uchast-u-i-hlobal-nomu-elektronnomu-zmahanni-z-

astronomii-ta-astrofizyky/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 

2020 р. У цих інтелектуальних змаганнях взяли участь 279 школярів у 

складі команд із 40 країн світу. Нашу державу представляли: четверо 

учнів Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені 

Івана Франка – одинадцятикласники Святослав Лушней та Олександр 

http://www.golos.com.ua/article/337225
https://day.kyiv.ua/uk/profile/tetyana-kozirieva
https://day.kyiv.ua/uk/profile/tetyana-kozirieva
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Козак, десятикласник Северин Шикула та дев’ятикласниця Ірина 

Гонцовська. 

95. Курило М. Сьогодні у Львові прощаються з професором Ігорем 

Скочилясом / Марічка Курило // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://varianty.lviv.ua/77061-vasyl-chornyi-chuda-ne-stvoriu-ale-vse-shcho-v-

moikh-sylakh-ya-hotovyi-zrobyty. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 грудня 2020 р. Доктор історичних наук Ігор Скочиляс у 1991 році 

закінчив історичний факультет Львівського державного університету 

ім. Івана Франка (диплом з відзнакою). 

96. Лабенко О. НУБіП – єдиний з українських вишів, який суттєво поліпшив 

свої позиції в рейтингу QS / Олександр Лабенко // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://nubip.edu.ua/node/85025. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 21 грудня 2020 р. 16 грудня було оприлюднено черговий рейтинг 

на 2021 рік. На 9 місці у рейтингу ЛНУ імені Івана Франка. 

97. Липовецький С. "Як іде про добру справу, то я беру гроші з усіх боків. Від 

поляків, від німців, від жидів" / Святослав Липовецький // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_ak-ide-

pro-dobru-spravu-to-ya-beru-groshi-z-usih-bokiv-vid-polyakiv-vid-nimciv-vid-

zhidiv/998067. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27 листопада 2020 р. 

Мова йде про Олександра Барвінського, який домігся відкриття кафедри 

історії України у Львівському університеті, яку формально називають 

кафедрою історії Східної Європи. 

98. Марченко І. Ексголова Буської РДА подякував за підтримку та розповів про 

обставини свого звільнення / Ігор Марченко // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://vbusk.com/polityka/ia-shiro-diakyu-vsim-ludiam-iaki-

mene-pidtrimali-eksgolova-rda-oleg-koval.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 30 листопада 2020 р. Мова йде про Коваля Олега, який у 1999 

році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за 

спеціальністю «інженер-економіст». 
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99. Медведчук В. Жахлива проблема онкозахворювань в Україні та цинізм 

уряду / Віктор Медведчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zagittya.com.ua/ua/news/stati/uzhasajuschaja_problema_onkozabolevani

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

29 жовтня 2020 р. У статті згадується про виділені 20 млн, які буде 

направлено на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка. 

100. Медведчук: В Україні були різні уряди ‒ кращі чи гірши, але настільки 

цинічного ще не було [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ua.112.ua/polityka/medvedchuk-v-ukraini-buly-rizni-uriady-krashche-

chy-hirshe-ale-nastilky-tsynichnoho-shche-ne-bulo-555213.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 2020 р. 20 млн буде направлено на 

реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка. 

101. Назарій Походило і Ярослав Гніліцький зі Львова одержали премію для 

молодих учених-докторів наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/nazarii-pokhodylo-i-yaroslav-

hnilitskyi-zi-lvova-oderzhaly-premiyu-dlya-molodykh-uchenykh-87957. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 грудня 2020 р. Походило Назарій – 

доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Львівського 

національного університету імені Івана Франка МОН України; Гніліцький 

Ярослав – асистент кафедри Національного університету «Львівська 

політехніка» МОН України. 

102. Науковці Прикарпатського університету презентують унікальне 

видання – «Зібрання творів Василя Стефаника» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://pnu.edu.ua/blog/2020/12/15/24021/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 17 грудня 2020 р. У презентаційному заході 

візьмуть участь науковці з ЛНУ імені Івана Франка. 

103. Облрада ухвалила бюджет Львівщини на 2021 рік [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://varta1.com.ua/oblrada-uhvalyla-byudzhet-lvivshhyny-

na-2021-rik/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2020 р. 

У Державному бюджеті для Львівщини передбачено низку державних 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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інвестиційних проектів на загальну суму 277  млн грн. Серед них 

«Реставрація головного корпусу Львівського національного університету 

ім. І. Франка» ‒ 36 млн грн. 

104. Онишкевич Р. Прощання зі Львовом. Ми втратили їх у 2020-му / Роман 

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

https://dilo.net.ua/novyny/proshhannya-zi-lvovom-my-vtratyly-yih-u-2020-

mu/?fbclid=IwAR2UgXng8xOrj2_-

TW_0MyXVZVPfp8mx78kMcLhgMJx207r-GkG8t7yk-lY. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 3 січня 2021 р. У 2020 р. відійшли у засвіти: багаторічний 

ректор ЛНУ імені Івана Франка Іван Вакарчук; знаменитий поет, 

випускник факультету журналістики Микола Петренко; випускник і 

багатолітній працівник фізичного факультету Дарій-Любомир 

Футорський; випускник філологічного факультету Роман Кісь; науковець, 

випускник історичного факультету Ігор Скочиляс. 

105. Опублікували список 10 найвпливовіших університетів України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://education.24tv.ua/10-

nayvplivovishih-universitetiv-ukrayini-zi-svitovogo-novini-svitu_n1445525. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 2020 р. ЛНУ імені Івана 

Франка посів друге місце. 

106. Палагнюк М. Василь Чорний: Чуда не створю, але все, що в моїх силах, я 

готовий зробити / Марія Палагнюк // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://varianty.lviv.ua/77061-vasyl-chornyi-chuda-ne-stvoriu-ale-

vse-shcho-v-moikh-sylakh-ya-hotovyi-zrobyty. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 22 грудня 2020 р. Василь Чорний ‒ викладач Львівського 

національного університету ім. І. Франка. Також у статті згадується 

професор географічного факультету Львівського університету Мирослав 

Дністрянський. 

107. Панків І. У парках Львова для птахів розвісили 90 годівниць / Ірина 

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

https://lvivski.in.ua/news/u-parkah-lvova-dla-ptahiv-rozvisili-90-godivnic. – 
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Назва з екрана. – Дата перегляду: 10 грудня 2020 р. Годівнички розвісили і 

парку імені Івана Франка, що біля ЛНУ імені Івана Франка. 

108. Пласконь Є. “Україна ‒ це люди, які зберігають культуру і традиції”: 

львів’янка розповіла про життя та навчання у США / Євгенія Пласконь // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.032.ua/news/2939956/ukraina-ce-ludi-aki-zberigaut-kulturu-i-

tradicii-lvivanka-rozpovila-pro-zitta-ta-navcanna-u-ssa. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 17 листопада 2020 р. Мар'яна Пурпура, випускниця ЛНУ 

імені Івана Франка, про своє навчання і життя в США. 

109. Помер український перекладач родом зі Львова Лев Грицюк 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tvoemisto.tv/news/pomer_ukrainskyy_perekladach_rodom_zi_lvova_lev_

grytsyuk_115384.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 листопада 

2020 р. Лев Грицюк 2000 року вступив на факультет міжнародних 

відносин Львівського університету, після цього вчився на магістерських 

курсах із культурології у ЛНУ ім. Івана Франка. 

110. Понад 60 млн грн уряд забрав в онкохворих на дороги (ДОКУМЕНТ) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://racurs.ua/ua/n145646-na-

debaty-zaprosyv-mer-lvova-svogo-supernyka-iz-partiyi-poroshenka.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 2020 р. 20 млн грн Міносвіти 

спрямує на реставрацію головного корпусу Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

111. Представництво ЄС та ЛНУ імені Івана Франка запрошують на «День 

кар'єри ЄС» онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://city-

adm.lviv.ua/news/society/public-sector/282192-predstavnytstvo-yes-ta-lnu-

imeni-ivana-franka-zaproshuiut-na-den-kariery-yes-onlain. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 19 жовтня 2020 р. 

112. Презентовано зібрання творів патрона університету [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://pnu.edu.ua/blog/2020/12/17/24083/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2020 р. Онлайн до 

https://www.032.ua/author/evgenia-plaskon
https://www.032.ua/author/evgenia-plaskon
https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/282192-predstavnytstvo-yes-ta-lnu-imeni-ivana-franka-zaproshuiut-na-den-kariery-yes-onlain
https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/282192-predstavnytstvo-yes-ta-lnu-imeni-ivana-franka-zaproshuiut-na-den-kariery-yes-onlain
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презентаційного заходу приєдналися викладачі та студенти 

Прикарпатського національного університету, колеги-науковці з 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

113. Проведення міжвузівського вебінару на факультеті туризму та МК 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/provedennya-mizhvuzivskogo-vebinaru-na-

fakulteti-turizmu-ta-mk.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 

2020 р. 22 грудня 2020 року відбудеться міжвузівський вебінар 

«Формування фахових компетентностей та професійних якостей, як 

важлива складова майбутніх фахівців сфери туризму» за участі 

професора ЛНУ імені Івана Франка проф., д.геогр.н. Лідії Дубіс. 

114. Публікація журналістки Tvoemisto.tv перемогла у конкурсі «Суд 

людською мовою» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tvoemisto.tv/news/publikatsiya_zhurnalistky_tvoemistotv_peremogla_u_

konkursi_sud_lyudskoyu_movoyu_116044.html. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 21 грудня 2020 р. Стаття журналістки Тvoemisto.tv Наталії 

Лазарович (випускниця факультету журналістики ЛНУ імені Івана 

Франка) про розслідування нападу на табір ромів у Львові перемогла у 

номінації «Краще висвітлення теми, пов‘язаної з упередженнями» 

у конкурсі «Суд людською мовою». 

115. Сардалова Е. У Міненерго новий очільник – Бойко. Нові тарифи на 

електроенергію будуть згодом / Еліна Сардалова // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/news-novyi-holova-

minenerho/30970992.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 листопада 

2020 р. Бойко Юрій закінчив ЛНУ імені Івана Франка («правознавство»). 

116. Святослав Гринчук тоді й зараз: як змінився ведучий ТСН за 35 років 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/glamur/svyatoslav-

grinchuk-todi-i-zaraz-yak-zminivsya-veduchiy-tsn-za-35-rokiv-1694686.html. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2020 р. 2006 року Святослав 

http://tvoemisto.tv/
http://tvoemisto.tv/exclusive/yak_rozsliduyut_napad_na_tabir_romiv_u_lvovi_104965.html?fbclid=IwAR2jl93iaz5atAIgaTI7UayN-zTR_knyTtnoC4letrQuL8zKv1f7Sqy9RQs
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Гринчук закінчив ЛНУ імені Івана Франка, кафедру "Телебачення і 

радіомовлення", з червоним дипломом. 

117. Соломія Вітвіцька тоді і зараз: як змінилася телеведуча за 12 років кар'єри 

на "1+1" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://tsn.ua/glamur/solomiya-vitvicka-todi-i-zaraz-yak-zminilasya-

televeducha-za-12-rokiv-kar-yeri-na-1-1-1679764.html. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 28 грудня 2020 р. Соломія Вітвіцька – зіркова випускниця 

ЛНУ імені Івана Франка. 

118. Співробітника Інституту дослідження Голодомору нагороджено 

відзнакою РНБО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://holodomormuseum.org.ua/news-museji/spivrobitnyka-instytutu-

doslidzhennia-holodomoru-nahorodzheno-vidznakoiu-rnbo/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 28 грудня 2020 р. Відповідно до Розпорядження 

Секретаря РНБО Олексія Данілова від 16 грудня 2020 року «Про 

заохочення» за особистий внесок у справу гарантування національної 

безпеки і оборони України та професіоналізм співробітника Інституту 

дослідження Голодомору Андрія Козицького (доцент кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ імені Івана Франка) нагороджено 

медаллю «Відзнака Ради національної безпеки і оборони України» 

І ступеня. 

119. Справжніх народу слуг скликає до себе КУГ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://dailylviv.com/news/polityka/spravzhnikh-narodu-sluh-

sklykaie-do-sebe-kuh-87684. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

30 листопада 2020 р. Присутні на пресконференції представники місцевих 

громадських організацій висловились про те, що готові до такої співпраці. 

У бесіді взяв участь Ігор Гурняк, доцент кафедри міжнародного 

економічного аналізу і фінансів ЛНУ імені Івана Франка. 

120. Стартує всеукраїнський учнівський конкурс «Стежками Каменяра» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://k-z.com.ua/ukrayna/55307-

startue-vseukrayinskiy-uchnivskiy-konkurs-stezhkami-kamenyara. – Назва з 
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екрана. – Дата перегляду: 17 листопада 2020 р. Щорічне змагання 

проводитиметься вчетверте у партнерстві з Міністерством освіти і 

науки України, ЛНУ імені Івана Франка та ГО «Львівське товариство» у 

м. Києві. 

121. Стартує прийом заявок на ІІІ Всеукраїнський конкурс наукових 

студентських робіт на тему Революції Гідності [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.prostir.ua/?news=startuje-pryjom-zayavok-na-iii-

vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-studentskyh-robit-na-temu-revolyutsiji-

hidnosti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 листопада 2020 р. 

Поділилися враженнями від конкурсу призери Микола Спересенко і Степан 

Рішко, студенти ЛНУ імені Івана Франка. 

122. Театр «ХОРЕЯ» у діалозі з Україною [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://pohranychchyateatru.com/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 10 грудня 2020 р. Конференцію організував Львівський 

національний університет ім. Івана Франка у співпраці з Ягеллонським 

університетом, Варшавським університетом і Лодзьким університетом, 

а також Театральним інститутом ім. Збіґнєва Рашевського у Варшаві. 

123. Терещук Г. «Це велика різниця, якою мовою спілкуєшся в Україні» – 

переможниця радіодиктанту Христина Гоянюк / Галина Терещук // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayinska-mova-radiodyktant/31009097.html. 

– Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2020 р. Терещук Г. закінчила 

факультет журналістики ЛНУ імені Франка. 

124. ТОП-10 найвпливовіших університетів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://nk.org.ua/obshchestvo/top-10-naivplivovishikh-

universitetiv-ukrayini-256791. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 жовтня 

2020 р. ЛНУ імені Івана Франка на другому місці. 

125. У Львові відбулись вибори студентського мера міста [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

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

https://www.radiosvoboda.org/author/галина-терещук/$ompy
https://www.radiosvoboda.org/author/галина-терещук/$ompy
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ta_356973.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2020 р. Учора, 

16 грудня, в актовій залі Національного університету імені Івана Франка 

зібрались делегати з усіх університетів Львова для того, щоб обрати 

студентського мера на 2021 рік. Чинну очільницю Ольгу Дякун обрали 

головою студентської ради ще на рік. 

126. У Львові відреставрували погруддя чорного носорога, якому 110 років 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

oroga_yakomu_110_rokiv_356260.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

22 грудня 2020 р. У Зоологічному музеї імені Бенедикта Дибовського 

Львівського національного університету імені Івана Франка презентували 

відреставрований експонат. Коментують подію: декан біологічного 

факультету ЛНУ ім. І. Франка, доц. кафедри зоології Ігор Хамар; 

співробітниця музею Катерина Назарук; директор Зоологічного музею 

імені Бенедикта Дибовського Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кандидат біологічних наук Ігор Шидловський. 

127. У Львові на День студента міських левів одягнули в мантії та маски (відео, 

фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://varta1.com.ua/u-lvovi-

na-den-studenta-miskyh-leviv-odyagnuly-v-mantiyi-ta-masky-video-foto/. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 17 листопада 2020 р. В межах події 

молодь, яка внесла вагомий внесок у розвиток молодіжної політики, 

нагородили подяками міського голови. Нагороди отримали: Радиш 

Ростислав ‒ голова Студентського братства ЛНУ ім. Івана Франка; 

Сениця Назар ‒ голова Студентського уряду ЛНУ ім. Івана Франка, 

Жищинська Анна ‒ волонтер, голова профбюро філологічного ЛНУ імені 

Ів.Франка. 

128. У Міжгірської райдержадміністрації на Закарпатті – новий керівник 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zahid.espreso.tv/news/2020/10/28/u_mizhgirskoyi_rayderzhadministraci

yi_na_zakarpatti_novyy_kerivnyk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 
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29 жовтня 2020 р. Головою РДА став випускник ЛНУ імені Івана Франка 

Віталій Цімбота. 

129. У спорткомплексі Львівського університету можуть розгорнути 

мобільний госпіталь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dyvys.info/2020/11/13/u-sportkompleksi-lvivskogo-universytetu-

mozhut-rozgornuty-mobilnyj-gospital/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

17 листопада 2020 р. Спорткомплекс ЛНУ імені Івана Франка на вулиці 

Черемшини розглядається як об’єкт, де може бути розгорнутий 

мобільний госпіталь для прийому хворих із коронавірусною інфекцією. 

130. Українські центри в Португалії та львівські школи співпрацюватимуть 

в рамках освітнього проєкту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3157639-ukrainski-centri-v-

portugalii-spivpracuvatimut-zi-skolami-lvova-v-ramkah-osvitnogo-

proektu.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 грудня 2020 р. 

За словами голови Спілки українців в Португалії П. Садохи, реалізація 

ініціативи стала можливою завдяки підтримці Департаменту освіти і 

науки Львівської ОДА та у співпраці з ЛНУ ім. Івана Франка і 

Міжнародним інститутом зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська 

політехніка». 

131. Українські школярі здобули призові місця на змаганні з астрономії та 

астрофізики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/news/271020-ukrayinski-shkolyari-zdobuly-pryzovi-

miscya-na-zmaganni-z-astronomiyi-ta-astrofizyky. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 28 жовтня 2020 р. Мова йде про учнів Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка ‒ 

Святослав Лушней та Ірина Гонцовська ‒ завоювали срібні медалі. 

132. Українські юні астрономи вибороли призові місця в електронному 

змаганні з астрономії та астрофізики [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinski-yuni-astronomi-viboroli-

prizovi-miscya-v-elektronnomu-zmaganni-z-astronomiyi-ta-astrofiziki. – Назва 
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з екрана. – Дата перегляду: 27 жовтня 2020 р. Йдеться про учнів 

Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана 

Франка. 

133. Учні Львівського ліцею вибороли срібні медалі у змаганні з астрономії та 

астрофізики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://loda.gov.ua/news?id=54622. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

29 жовтня 2020 р. Учні Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при Львівському національному університеті імені Івана 

Франка Святослав Лушней та Ірина Гонцовська вибороли друге місце в 

електронному змаганні з астрономії та астрофізики. 

134. Хто претендує на посаду мера Тернополя? Повний список кандидатів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.112.ua/golovni-

novyni/khto-pretenduie-na-posadu-mera-ternopolia-povnyi-spysok-kandydativ-

554048.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 жовтня 2020 р. Серед 

претендентів: Ігор Сцібайло (освіта ЛНУ імені Івана Франка, 

журналістика), Ірина Яремчук (ЛНУ імені Івана Франка). 

135. Чабанюк І. Рейтинг найкращих шкіл України 2020 року: на якому місці 

хмельницькі / Іванка Чабанюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://vsim.ua/Osvita/reyting-naykraschih-shkil-ukrayini-2020-roku-na-

yakomu-mistsi-hmelnits-11136853.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

17 листопада 2020 р. Уже четвертий рік незмінним лідером в Україні за 

результатами ЗНО випускників залишається Львівський фізико-

математичний ліцей-інтернат при Львівському національному 

університеті імені Івана Франка. 

136. Шведа О. «Виделка, а не вилка». У Львові 4-річна дівчинка стане 

героїнею роликів про українську мову / Ольга Шведа // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_4richna_divchynka_stala_kouchkoyu_ukrains

koi_movy_ta_gotuietsya_do_zapusku_videoblogu_115615.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 10 грудня 2020 р. Викладачка Львівського 

https://vsim.ua/Osvita/reyting-naykraschih-shkil-ukrayini-2020-roku-na-yakomu-mistsi-hmelnits-11136853.html
https://vsim.ua/Osvita/reyting-naykraschih-shkil-ukrayini-2020-roku-na-yakomu-mistsi-hmelnits-11136853.html
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національного університету імені Івана Франка Леся Дуда та її 4-річна 
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