
 

Галич: збірник наукових праць. — Вип. 1 / За ред. М. Волощука. — Івано- 
Франківськ: Лілея-НВ, 2016. — 216 с. 

У збірнику наукових праць вміщено статті і матеріали, 

присвячені різноманітним питанням історії міста Галича. 

Авторський колектив становлять українські і зарубіжні 

дослідники. Видання адресоване широкому колові читачів, 

зацікавлених історією України та її зв’язків із країнами 

Європи та світу. 

 

 
Галич. Збірник наукових праць. — Вип. 2. / За ред. 
М.Волощука. — Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017. — 
288 с. 
 

У збірнику наукових праць вміщено статті і 
матеріали, присвячені різноманітним питанням 
історії міста Галича.  

Авторський колектив становлять українські і 
зарубіжні дослідники. Видання адресоване 
широкому колові читачів, зацікавлених історією 
рідного краю і його зв’язками з країнами Європи та 
світу. 

 

Галич. Збірник наукових праць. — Вип. 3. / За ред. М. Волощука. —Івано-
Франківськ : «Лілея-НВ», 2018. — 296 с. 

 

У збірнику наукових праць вміщено статті і матеріали, 
присвячені різноманітним питанням історії міста Галича. До 
авторського колективу входять дослідники українських і 
зарубіжних університетів та науково-дослідних установ. 
Видання адресоване широкому колові читачів, зацікавлених 
історією рідного краю і його зв’язками з країнами Європи та 
світу. 
 

 

Ігор Коваль Вітольд Ауліх та археологічні студії княжого 
Галича // Галич. Збірник наукових праць / за ред. М. Волощука. 
— Івано-Франківськ : «Лілея-НВ»,2016. — Серія 2. — Випуск 1. 
— 280 с. 
 

У книжці зібрано і проаналізовано історію 
археологічних досліджень княжого Галича впродовж 
XIX—XX cm. Подано окремі ілюстративні 
матеріали, що належать дослідникам Галича. 
Окрему частину монографії становить висвітлення 
життєвого шляху і наукової біографії видатного 
українського археолога Вітольда Вітольдовича 
Ауліха (1928— 1994). 

 



 

Ганна Жолоб, Андрій Стасюк, Ігор Коваль 
Ярослав Пастернак — дослідник Галицької Трої // Галич. Збірник 
науковихпраць /за ред. М. Волощука. — Івано-Франківськ«Лілея-
НВ»,2018. —Серія 2. — Випуск 2. — 288 с. 
 
Ця книжка присвячена видатному українському археологові 
Ярославу Пастернакові (1892-1969). Йому належить відкриття 
Успенського кафедрального собору в княжому Галичі, розкопки 
княжих міст, доісторичних поселень, курганів та могильників. У 
науковій спадщині цього вченого важливе місце посідає розробка 
автохтонної теорії постійного розвитку слов’янського населення на 
території України від часів перших землеробів трипільської 
культури до княжої доби. Від сенсаційних розкопок 1936— 1937 рр. 
започатковується відродження церковно-релігійного і духовно-
культурного центру в Крилосі —Галичі. Книжка зацікавить 
фахівців, учителів, учнів, студентів, краєзнавців, усіх тих, хто                

любить і шанує українську старовину. 

 

Йосип Пеленський Галич в історії середньовічного 
мистецтва на основі археологічних досліджень і 
архівних джерел. // Галич. Збірник наукових праць 
/За ред. М. Волощука.— Івано-Франківськ : «Лілея-
НВ», 2018. — Серія 2. — Випуск 4. — 320 с. 
 

У збірнику наукових праць вміщено легендарну 
книжку Йосипа Пеленського «Галич в історії 
середньовічного мистецтва на основі 
археологічних досліджень і архівних джерел». 

Видання адресоване широкому колові читачів, 
зацікавлених історією України. 
 

 

 

В’ячеслав Корнієнко Епіграфіка сакральних пам’яток Галича 
(XII—XIX ст.)./ за ред. М. Волощука — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 
2018. — Серія 2. — Вип. 3. 528 с. 

 

Монографія присвячена публікації інскульптів, графіті та 

дипінті XII— XIXст., що збереглися на стінах культових споруд 

давнього Галича: Успенської церкви XVIст. (с. Крилос), 

ВасилівськоїкаплиціXVI—XVH ст. (с. Крилос), церкви Різдва 

Христового XIV ст. (м. Галич) і церкви Святого Пантелеймона XII 

ст. (с. Шевченкове). Епіграфічні пам’ятки публікуються з 

відповідними коментарями, детальним розбором текстів та 

визначенням хронології. До тексту додано таблиці ілюстрацій, а 

також потрібні покажчики, що дозволять легко віднайти 

матеріал на сторінках книжки. 

 

 



Галицько-Волинська держава: історія, постаті, культура : бібліогр. 
покажч. / ОУНБ ім. І. Франка; [уклад. В. Дволітка, вступ, ст. І. Драбчука, 
відп. за вип. Л. Бабій]. — Івано-Франківськ, 2010. — 88 с. 

Бібліографічний покажчик присвячений 810-річному ювілею 
Галицько-Волинської держави. 

До нього включені книги, монографії, статті з наукових збірників, 
матеріалів наукових конференцій та періодичних видань.Книги 
анотуються в тих випадках, коли необхідно розкрити їх зміст. 

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснені згідно з діючими в 
Україні стандартами. Подаються посилання на Інтернет-ресурси.До 
бібліографічного покажчика увійшли в основному видання, які 
знаходяться у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. 
Франка, а позначені * — у фондах бібліотеки Національного 
заповідника «Давній Галич» та Львівської національної бібліотеки ім. 
В. Стефаника.Література в розділах розташована в алфавітному 
порядку спочатку книг, а потім періодичних видань, розписаних 
аналітично. 

 
 
Гаврилів Б., Деркач І., Кафарський В. Давній Галич в 

пам’ятках історії та культури.— Івано-Франківськ: Нова Зоря, 

1999. —  152 с. 

 

Навчально-методичне видання, розраховане на 
істориків, краєзнавців, вчителів, студентів, 
старшокласників, широке коло читачів, які 
виявляють інтерес до минулого рідного краю та 
історії України 

 

 

Галицько-Волинська держава XII-XIV ст.: 36. наук, праць: У 2 кн./ Упор. О.С.Кучерук. Кн.1. 
— Львів: Світ, 2002. — 128 с. 

Збірник містить наукові праці українських 
істориків, написані у різні часи і присвячені 
різноманітним аспектам функціонування 
Галицько-Волинської держави XII—XIV ст. 
Перша книга збірника включає перекладений 
сучасною українською мовою Галицько-
Волинський літопис — основне джерело наших 
знань про той період української історії, коли 
Галицько-Волинська держава вступила в період 
своєї могутності. Коментарем до літопису є 
стаття про волинські та галицькі грамоти XIII 
ст. 
Для наукових працівників, викладачів, студентів, 
усіх, хто цікавиться історією рідного краю. 
 

 



МИХАЙЛО ФІГОЛЬ ВОЛОДАРІ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА. 
ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК 

 

Цей випуск комплекту листівок 
відкриває нову серію „Івано 
Франківщина у 
світі мистецтва”, в якій представлено 
творчість давніх і сучасних художників, 
пов'язаних із Прикарпаттям. Перший 
випуск присвячено мистецькій та 
науковій 
спадщині Михайла Фітол я, мистец- 
твознавця, професора Прикарпатського 
національного університету імені 
Василя 
Стефаника, і приурочено 80-річчю від 
дня 
його народження. 
 

 

 
Коваль І., Косило М., Миронюк І. 
Стародавній Галич:цивілізація відома і 
таємнича. - Івано-Франківськ: Видавець 
І.Я. Третяк, 2010. - 464 с. 
 
 
Книга «Стародавній Галич: 
цивілізація відома і таємнича» 
присвячена українським дітям. В 
ній зібрано матеріали про 
особливості духовної та 
матеріальної культури давнього 
Галича від льодовикового часу до 
періоду княжої Русі і пізнього 
Середньовіччя. Як додатки 
включені туристичні маршрути, а 
також матеріали з археологічних 
розвідок і розкопів, які 
допомагають розкрити велич 
доісторичної цивілізації на 
Крилоській горі і столиці 
державних формацій - 
Великохорватської, Галицької і 
Галицько-Волинської. 
  

 

 



Король Данило Галицький у пам'ятках історії та культури: 
Краєзнавчий історико-культурологічний навчальний 
посібник / Автори-упорядники: Б. Гаврилів, І. Миронюк. - 
Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника, 2009. - 
180 с. 

Король Данило Романович, уродженець 
прикарпатського Галича, без сумніву, належить 
до видатних постатей в історії Галицько-
Волинської держави XIII ст. і всієї княжої 
України. 
В ілюстрованому історико-краєзнавчому збірнику 
публікуються матеріали про життя та 
діяльність короля Данила, його нащадків, зокрема, 
про вшанування його пам'яті в Галичині та 
проблеми, які із цим пов'язані в Польщі (Холм, 
Дорогочин). Висвітлюється образ Данила 
Галицького в пам'ятниках історії та культури, 

образотворчому мистецтві, геральдиці та філателії, а також матеріали з 
історії пошуків корони Данила Романовича. 
Це видання може бути використане як навчальний посібник для спеціалізації 
гуманітарних дисциплін із пам'яткознавства, історії та культури Галицько- 
Волинської держави.Для викладачів вищих навчальних закладів, коледжів, 
гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл і всіх, хто цікавиться історією 
Прикарпаття та Україн 
 

Міста і села Галицького району: історія, пам’ятки і особистості. 
/Арсенич П., Федунків 3., Гандзюк Р. та ін. — Івано-Франківськ: 
Нова Зоря, 2001. — 784 с. 

Книга є першою спробою на основі вже відомих і 

маловідомих фактів, архівних документів, періодики 

різних часів, свідчень та спогадів старожилів глибше й 

детальніше висвітлити складну і ще душ мало вивчену 

історію Галицького району від найдавніших часів до 

наших днів. Тут зібрано чимало текстового і 

рідкісного фотоілюстративного матеріалу, який 

розкриває політичне, суспільно-громадське, культурно-

освітнє та духовне життя цього регіону. Велика увага 

в книзі приділяється опису пам’яток археології, 

архітектури, історії та культури, а також відомим 

людям - вихідцям із району. 

Видання розраховане на науковців, краєзнавців,    

учителів, усіх, хто цікавиться історією та культурою рідного краю. 

 



 
 
Коваль І. М., Миронюк І. Ф.Сучасна археологія княжого 
Галича і Галицької землі. Монографія -Івано-Франківськ: 
«Нова Зоря», 2015. - 320 с. 
 
У колективній монографії поміщено дані про 

безцінні археологічні знахідки Галича і Галицької 

землі, виявлені нетрадиційними методами 

дослідження давньоруських пам’яток за останні 

роки. На підставі бага- тофактологічного 

матеріалу вималювалася цілісна картина 

археологічної спадщини зруйнованого міста 

внаслідок Батиєвого нашестя 1241 року, 

показано високий рівень ремісництва і 

мистецької культури краю в княжу добу. 

 

 

 

 

Успенський собор Галича. Минуле і сучасність. Галич, 
2005.-156с. 

У збірнику опубліковано доповіді та 

повідомлення учасників науково-практичної 

конференції ’’Успенський собор Галича. 

Минуле і сучасність”, яка відбулася в Галичі 

14 жовтня 2005 року, а також вміщено ряд 

документів, що стосуються охорони 

культурної спадщини. 
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