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просп. Шевченка, 13, м. Львів, 79005, Україна, тел. (032) 235-56-09 

У статті простежено історію архіву Львівського університету. Де-
тально описано фонд Львівського університету (ф. 26), який зберігається 
у Державному архіві Львівської області. 
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Історія архіву Львівського університету нерозривно пов’язана з історією самого 
університету, отож доля першого, як і другого, була непростою, а часом і трагічною.  

Перший архів сформувався у Єзуїтському університеті (академії), заснованому 
1661 на базі Львівської колегії єзуїтів. Остання постала 1607 р. завдяки фундації Єжи 
Мнішека, Софії Ходкевич, Катерини Остророг, Анни й Ельжбети Сенявських і Стані-
слава Стадницького1. Викладачами колегії були видатні вчені, наприклад, славний 
полеміст Б. Гербест, відомий геральдист К. Несецький, філософ Г. Пірамович та ін.2 
Серед відомих учнів – гетьман Б. Хмельницький, мандрівник і письменник В. Григоро-
вич-Барський та ін. Історію Єзуїтської академії досліджували Л. Фінкель (як поперед-
ника Львівського університету)3, Ф. Яворський, І. Крип’якевич4, Б. Барвінський5 та ін. 

Архів Малопольської (Руської) провінції ордену, де зберігалися й документи 
Львівської колегії, виник 1756 р. після поділу Польської провінції на дві частини6. 
Єзуїти свої документи, зокрема, особливо важливі, створювали у трьох примірниках, 
один з яких надсилали до Римського (центрального) архіву ордену. Після ліквідації 
ордену єзуїтів 1773 р. документи архіву його Малопольської провінції, в т. ч. і Львів-
ської колегії та університету, як і Римського архіву, були розпорошені, частково зни-
щені, а частково потрапили до різних архівів, бібліотек (Воєводський архів і Бібліо-
тека Польської Академії Наук у Кракові, Австрійська національна бібліотека у Відні, 
Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ)7, Державний 
                                                                          

1 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995 / opracował L. Grzebień SJ. – 
Kraków: Wyd. WAM, 1996. – S. 378. 

2 Кметь В. Єзуїтська академія // Енциклопедія Львова. – Львів: Літопис, 2008. – Т. 2. – C. 283. 
3 Finkel L. Historia Uniwrsytetu Lwowskiego. – Lwów, 1894. – T. 1–2. 
4 Крипякевич І. Учитель Богдана Хмельницького // Записки НТШ. – Львів, 1922. – Т. 133. – С. 27–38. 
5 Йому належить дві розвідки: “Предтеча університету ім. Франца І у Львові: Критичні замітки до 

питання про ґенезу Львівського університету” (1917) та “Львівський державний університет ім. І. Франка” 
(1939, рукопис).  

6 Encyklopedia wiedzy o jezuitach… – S. 16. 
7 В останньому юридичні й фінансово-майнові документи монастиря й колегії (академії) відклалися 

у ф. 52 (Магістрат м. Львова), 131 (Колекція грамот на пергаменті), 146 (Галицьке намісництво), 186 (Кра-
йова земельно-податкова комісія), картографічних колекціях. 
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архів Львівської області (ДАЛО)), до приватних колекціонерів. Нинішній архів Мало-
польської провінції ордену єзуїтів у Кракові, створений 1820 р., зберігає документи 
переважно з ХІХ–ХХ ст.  

Другий архів виник після відновлення у Львові 1784 р. Йосифінського універ-
ситету (згодом ліцей та університет ім. Франца І). Його документи значним чином 
загинули під час пожежі старого університету під час революції 1848 р. Уцілілі роз-
різнені документи включили до ф. 26 (Університет ім. Яна Казимира у Львові) ДАЛО8. 

Третій архів сформувався після відновлення діяльності університету 1849 р. 
З 1944 р. його документи зберігаються переважно в ДАЛО (ф. 26), а частково у ЦДІАЛ9. 

Фонд 26 (Університет ім. Яна Казимира у Львові) надійшов до Львівського об-
ласного історичного архіву (згодом ЛОДА, ДАЛО) 1944 р. До нього, як вказувалося, 
увійшли вцілілі справи Єзуїтського університету у Львові (1661–1773), Йосифінського 
університету (1784–1805), Львівського ліцею (1807–1817), університету ім. Франца І 
у Львові (1817–1918) та університету ім. Яна Казимира у Львові (1918–1939). 
Загальна кількість справ станом на 1965 рік – 31537, в т. ч. 8023 особові справи про-
фесорсько-викладацького складу й службовців за 1780–1939 рр. На 2008 р. кількість 
справ – 2975910. 

– оп. 1 (залікові книжки студентів) просистематизований за факультетами: при-
родничо-математичний, гуманітарний (філософський), медичний, теологічний, юри-
дичний; залікові студентів інших університетів. 3761 справа, без дат.  

Серед студентів, чиї залікові книжки зберігаються: М. Аллєрґанд, Б. Р. Бабин, 
А. Бардах, Я. Бачинський, Р. Білинський, Ю. М. Великанович, Й. В. Вітошинський, 
М. Г. Войцеховський, М. Возняк, Б. С. Галібей, Р. Гелитович, Б. З. Гординський, 
Б. Городиський-Братко, М. Ґец, Ю. Дорош, В. Кархут, Й. Кобів (спр. 843), А. Коко-
динський, Р. Копач, Б. Крушельницький (спр. 938), І. Крушельницький (спр. 939), 
Т. Крушельницький (спр. 643), З. Кунанець (спр. 965), Л. Кубаля, М. Лотович, Р. Ло-
тоцький, Я. Матла, Б. М. Мриц, Ю. Мушак (спр. 1241), М. Осипов, Р. Осінчук, 
М. Охримович, С. Н. Парфанович, Т. Пачовський (спр. 1369), О. Пріцак (спр. 1431), 
Ю. Редько (спр. 1477), Я. Рожанковський, З. Т. Рубчак, С. М. Шептицька, Л. Цегель-
ський, Б. Ярема; 

– оп. 2 (особові справи студентів) – філософський (гуманітарний) факультет. 
2086 справ за 1924–1939 рр. 

Серед студентів: С.-Б. Алиськевич, М. Алтухов, Б. Антонич, М. Баб’як, Д. Бан-
дрівський, Г. А. Батовський, Г. Бознанська, М. Я. Войцеховський, В. Грицай, В. Заїкин, 
М. Заклинський, Р. С. Зубик, М. П. Ісаїв, І. Керницький, С. Кміцикевич, Й. Кобів, 
Б. та І. Крушельницькі, І. В. Манастирський, Я. Матла, Л. Монцібович, Б. Мурій, 
Ю. Мушак, Д. Охримович, Т. Пачовський, Є. Ю. Пеленський, О. Пріцак, Ю. Редько, 
Т. Б. Романенчук, Я. Б. Рудницький, О. М. Сливинський, Й. Твердохліб, М. Тирович, 
С. М. Шептицька, С. І. Щурат та ін.; 

– оп. 3 (особові справи студентів і вільних слухачів, справи про закінчення уні-
верситету) – за факультетами: природничо-математичний, медичний, теологічний і 
юридичний. 1846 спр. за 1904, 1917, 1924–1939 рр., переважно недатовані й ненуме-
ровані. Всередині факультету просистематизовані за алфавітом.  
                                                                          

8 Львівський обласний державний архів. Путівник. – Львів: Каменяр, 1965. – С. 113. 
9 Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ), ф. 725 (Медико-хірур-

гічний заклад при Львівському університеті), оп. 1, спр. 1–20. 
10 Державний архів Львівської області, аркуш фонду 26. 
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Серед студентів: Г. Аксентович, Ю. Андрусів, В. Андрушків, М. Антоневич, Т. Ба-
лицький, М. Білинський, К. Богачевський, Б. Братко-Городиський, М. Брик, В. Ваврик, 
Д. Вергановська, П. Верещинський, Т. Вінницький, М. Вінтонів, З. Вітошинський, 
С. Волинець, М. Гаврилюк, Р. Галан, М. Глібовицький, Р. Городиський, С. С. Гошов-
ський, Р. Я. Грабович, Р. Дмитерко, Р. Дурбак (спр. 1352), М. Желеховський, В. Засти-
рець, С. Захаріасевич, Я. Іванчук, Д. Ільницький, Г. та І. Козій, М. Козицький, Б. П. Ко-
нашевич, Р. Копач, Т. А. Корчак-Городиський, С. Кратохвиля, Я. А. та Б. Крушель-
ницькі, Я. Кухта, О. Лебедович, Л. Левандовський, В. і Я. Левицькі, М. Лемик (спр. 434), 
Я. Макаревич, С. Малецький, Г. Марковський, Я. Могильницький, О. Монцібович, 
Р. Мосендз (спр. 517), Р. Носковський, К. Я. Парфанович, О. Т. Пачовський, О. Пер-
фецький, Я. Петрицький, С. Пилят, С. З. Пшездзєцький, Ю. Раставецький, Л. Я. Рахвал, 
С. Сапрун, І. Семотюк, І. Созанський, В. Ступницький, І. Тесля (спр. 716), Б. Турин, 
Р. Тустановський, Р. Филипчак, А. Ю. Фіголь, Л. Шанковський (спр. 1797), В. Яців; 

– оп. 4 (тези на здобуття ступеня доктора – за алфавітом, докторські дисертації 
(за алфавітом), маґістерські праці (за алфавітом). 1267 справ за 1851–1939 рр. Про-
систематизовані за тематикою: антропологія, археологія, архітектура, астрономія, 
біологія, природознавство, зоологія, фізіологія, допоміжні історичні дисципліни, гео-
графія, геологія, мистецтво, загальна історія, історія Галичини, історія культури, істо-
рія Польщі, Русі, Білорусі, України, Росії; класична філологія, література (англійська, 
німецька, польська, українська, французька) логіка, математика, медицина, палеонто-
логія, педагогіка, політекономія, психологія, релігія, соціологія, фізика, філософія, хі-
мія, економіка, естетика, етика, етнографія, юриспруденція, мовознавство.  

Серед докторантів Ернест Габерле (спр. 12), Йосиф Левицький (43), Філарет Сем-
братович (55), Корнило Сушкевич (59), Микола Андрусяк (88), Людвик Базильов (95), 
Олександр Березницький-Абрамович, Федір Білоус (111), Павло Білик (112), Григо-
рій Величко (150), Дарія Вітошинська-Дзерович (166), Броніслав Ґлодт11 (206), Марія 
Городиська12 (211), Юрій Дем’янчук (232), Микита Думка (244), Роман-Ростислав 
Єндик13 (257), Іван Карпинець14 (283), Анатолій Князинський (305), Марія Кобрин-
ська (305а), Григорій Козій (311), Борис Кудрик (345), Богдан Мурій (433), Теоктист 
Пачовський (477), Євген-Юліан Пеленський (480), Казимир Пилят (487), Ірена Под-
луська (493), Юрій Полянський (494), Станіслав Рахвал (511), Мілена Рудницька (530), 
Ярослав Рудницький (531), Мар’ян-Орест Смішко (554), Тадеуш Сулімірський (567), 
Зенон Храпливий (614), Мар’ян Хромовський (615, 616), Семен-Володимир Черев-
ко (629), Остап Юрків (678). Маґістерські дисертації (1920–1930-ті рр.): Микола 
Білинський-Тарасевич (716), Зенон Вербицький (749), Дарія Вергановська (753), Роман 
Верес (754), Аріадна Корнєєва-Грабар (891), Романна Копач (917), Дарія Копистян-
ська (918), Софія Кратохвиля (932), А. Ластовецький (952), Іван Тесля (1159), Теодор 
Цар (1190), Діонізій Чубатий (1202); 

– оп. 5 (особові й пенсійні справи професорсько-викладацького складу й служ-
бовців), просистематизовані за алфавітом. 2338 спр., [1817]–1939 рр. 

Серед професорів В. Абрагам (спр. 1), А. Ангелович (21), Я. Антоневич-Болоз (25), 
К. Ю. Бадецький (44, 45), Л. Базильов (48), О. Бальцер (53), М. Балабан (54), С. Банах 
(58), Ігнатій Барвінський, Мартин Барвінський, Й. Більчевський (119), І. Брик (166), 
                                                                          

11 Тема дисертації “Самійло Кушевич”. Інший примірник відклався у оп. 11, спр. 410. 
12 Тема дисертації “Філософський факультет Йосифінського університету 1784–1805 рр.”. 
13 Дисертація “Краніологічний аналіз Львівської козацької могили ХVІІ ст.”. 
14 Дисертація “Проблема міст колишньої Галичини (1772 – ХІХ ст.)”. 
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Ф. Буяк (185), В. Ваврик (191) К. Вейґель (224), А. Віняж (261), М. Вонсович (303), 
Ю. Вонсович (304), К. Гадачек (336), М. Гайсіґ (340), Б. Гакет (342), Т. Т. Галущин-
ський (351), В. Ган (360), Мих. Гарасевич (371), В. Гейнош (387), М. Ґембарович (394), 
Я. Головацький (437), Д. Горбачов (470), С. Р. Горнунґ (473), Ст. Гошовський (483), 
Я. Грек (496), М. Грушевський (510), М. Гриневецький (515), О. Ґурка (525), Войтіх 
Дідушицький (570), С. Дністрянський (584), Б. Дибовський (628), В. Жила (669), 
Ф. К. Захаріясевич (728, 729), Р. Зубер, Ієр. Іваницький (762), С. Інґльот (769), 
Р. Інґарден (768), Г. Кадий (777), Ян Каспрович (812, 813), Ю. Кляйнер (847, 848), 
І. Кокорудз (896), О. Колесса (899), К. В. Кораний (918), В. Крушельницька (984), 
І. Лаврівський (1050), А. О. Ластовецький (1053), Мих. Левицький (1069), Самуель 
Лем (1077), Т. Лер-Сплавінський (1086), Р. Лоншан (1096), В. Липинський (1108), 
К. Ліске (1111), С. Лорія (1123, 1124), Ю. Макаревич (1168), А. Малецький (1178), 
К. Малечинський (1180), Ф. Масох (1216), Василь Міліянчук (1255), Т. Е. Модель-
ський (1276), В. Морачевський (1286), Т. Мишковський (1317), Ю. Недзвецький 
(1343), Ол-р Огоновський (1395), Ом. Огоновський (1396), Я. Парнас (1462), Т. Па-
човський (1468), Р. Пилят (1512), Я. Птасьник (1566), А. Радкевич (1586), Є. Ромер 
(1637, 1638), С. Рудницький (1648), Й. Рудницький (1649), Л. Ридіґер (1663), Іл. Свєн-
ціцький (1692), Іван Свєнціцький (1693), С. Сембратович (1707), В. Семкович (1711), 
В. Сєрадзький (1717), М. Скородинський, М. О. Смішко (1758), Ф. Смолька (1761), 
І. Старчук (1802), П. Стебельський (1809), К. Студинський (1833), Т. Сулімірський 
(1841), Б. Суходольський (1844), Ш. Сирський (8148), К. Твардовський (1860, 1861), 
Е. Тілль (1874, 1875), С. Толлочко (1883, 1884), С. Томашівський (1889), А. Фастнахт 
(1943), Л. Фінкель (1952, 1953), Л. Харевич (1980), М. Хлямтач (1989, 1990), А. Хи-
бінський (2014, 2015), Т. Цесельський (2029), Е. Черкавський (2059), Й. Черлюнчаке-
вич (2060), Ю. Чижевський (2073, 2074), І. Шараневич (2091), А. Шельонґовський 
(2109. 2110), М. Шорр (2143), І. Янів (2250), Г. Яхимович (2259); 

– оп. 6 (юридичний факультет), просистематизований за хронологією. В кінці 
опису довідковий матеріал: професори, викладачі й службовці 1887–1936 рр., студен-
ти 1850–1939 рр. 1609 спр. за 1850–1939 рр.  

Циркуляри й розпорядження Міністерства віросповідань і освіти, Галицького 
намісництва, сенату університету, протоколи засідань ради професорів, навчальні 
програми, звіти, статистичні відомості, листування про фінансування діяльності, 
призначення професорів і службовців. Заяви студентів про стипендії, допуск до екза-
менів та ін. Каталоги студентів. Списки студентів, які брали участь в угорській рево-
люції (1849–1851). Розпорядження Міністерства про ставлення до студентів, виклю-
чених з вишів 1848 р. (1854). Повідомлення сенату й розпорядження Намісництва з 
приводу агітації серед студентів за запровадження польської і української мов на-
вчання, протидію демонстраціям (1860–1861), революційний рух чеських студентів, 
засудження проф. Ф. Земялковського й арешти польських студентів (1861–1866). Роз-
порядження про підбір експонатів для Лондонської виставки (1861). Проект ци-
вільно-процесуального кодексу (1870), цивільного кодексу (1927). Вирок Крайового 
суду І. Франкові та ін. студентам (1878), повідомлення про арешт В. Лаголи (1882), 
слідства щодо І. Дашинського, Я. Стапінського та ін. (1890–1891), повідомлення судів, 
староств, листування з ректоратом про участь студентів у радикальному й соціаліс-
тичному русі та їх покарання (1894–1896), мітинг членів т-ва “Громада” за створення 
українського юридичного факультету й діяльність М. Боберського (1901–1904), агіта-
цію І. Сіяка, Й. Охримовича та ін. за виборчу реформу (1905–1907), демонстрації русо-
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філів та українських студентів (1910). Листування про виплату винагород і авансів 
проф. О. Бальцерові (1905–1921), надання зарубіжних стипендій докторам В. Старо-
сольському (1903), Ю. Панейкові (1911–1913), Л. Біґеляйзену й К. Бадеру (1913–1914), 
пенсії О. Колессі (1929), присвоєння докторату Д. Донцову (1917), В. Кшижановсько-
му (1927) почесного докторату Б. Ожеховичу, Р. Пуанкаре й Ф. Фошу, В. Бехон-
ському, Б. Лімановському (1921–1923), А. Червінському (1929), В. Абрагаму (1932). 
Наукова бібліографія В. Абрагама і Ю. Макаревича та ін. професорів (1931–1932). 
Листування з університетом у Загребі про створення там кафедри римського права з 
українською мовою викладання (1908). Вимоги польських студентів, розпорядження 
Міністерства про обмеження при зарахуванні в університет неполяків (1922–1923); 

– оп. 7 (філососький факультет, гуманітарний факультет) просистематизований 
за хронологією. В кінці опису довідковий матеріал: професори, викладачі й службовці 
1869–1939 рр., студенти 1867–1939 рр. 2480 спр. за 1848–1939 рр. (є копії документів 
1784–1804 рр.). Циркуляри й розпорядження Міністерства віросповідань і освіти, 
Галицького намісництва, протоколи засідань ради професорів, доцентів, навчальні 
програми, звіти, статистичні відомості, листування з Міністерством віросповідань і 
освіти, Галицьким намісництвом, Крайовим комітетом про фінансування діяльності, 
призначення професорів і службовців. Заяви студентів про стипендії, допуск до екза-
менів та ін. Списки студентів, які перейшли угорський кордон для участі в революції. 
Листування про відновлення документації і обладнання після пожежі університету 
(1849–1851), про створення сільськогосподарської школи в Дублянах (1854–1856), 
протидію політичній діяльності студентів, з’їздові слов’янських студентів у Празі 
(1860–1863), протидію польському повстанню (1863), відміну обмеження викладання 
польською і українською мовами (1869–1872), про політичну діяльність студента 
М. Павлика (1877), про заходи з полегшення становища заарештованих студентів 
(1878–1879). Петиція до Намісництва про створення медичного факультету (1883). 
Звіти Міністерству про роботу семінару української філології і листування про його 
фінансування (1888–1909). Акти передачі мінералогічного кабінету проф. А. Романом 
Ю. Недзвецькому та Е. Дуніковському (1888). Пояснювальні записки проф. О. Ого-
новського й Р. Пилята про походження і значення терміну “руський” (1889). Перелік 
студентів-українців (1935). Листування редакції журналу “Kwartalnik Historyczny” та 
матеріали діяльності Історичного товариства у Львові (1897–1911, 1917–1939). Листу-
вання про відкриття курсу української мови, кафедр церковнослов’янської, вірменської 
мови, нового семінару української філології, запровадження екзамену з української 
філології (1899–1900, 1903, 1908, 1935), кафедри есперанто (1918), історії української 
літератури (1936–1937). Матеріали ІІІ (1900), V з’їздів (1932) польських істориків, 
матеріали з видання історичного атласу Польщі (1922–1926). Дисциплінарні справи 
студентів З. Кузелі (агітація у Бережанському повіті) (1900), студентів і службовців-
українців, покараних за виступ 1 липня 1910 р., зі списками студентів, асистентів і 
службовців (1911–1919), Г. Вурм (комуністична пропаганда) (1932). Справи про надан-
ня проф. С. Томашівському права читати лекції українською мовою (1894, 1908–1911), 
створення нового ботанічного саду на Цетнерівці (1909–1913), придбання сфрагістич-
ної колекції Б. Подчашинського (1912–1913). Характеристики, автобіографії, особові 
справи проф. А. Шельонґовського (1899), Г. Полячек (1909), Хибінського, Улащина, 
Кляйнера, Булянда, Чекановського, Штайнгауза (1920–1931), Ш. Сирського (1923), 
С. Закшевського (1931–1932), Т. Сулімірського і Ю. Вонсовича (1931), К. Тишковсько-
го (1932–1939). Перелік професорів, викладачів і асистентів університету (1915–1941). 
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Справи про здобуття ступеня доцента Г. Полячек (1926), доктора І. Раковським (1904), 
В. Пачовським (1905), Б. Барвінським, А. Копистянським (1906), Р. Вайґлем, Г. Поля-
чек (1907), Ю. Кляйнером, Василем Левицьким, Т. Е. Модельським, О. Царевичем 
(1908), Я. Гординським, О. Ґуркою, О. Тисовським, Е. Уріхом (1909), К. Бадецьким, 
С. Балеєм, І. Крип’якевичем (1910), В. Е. Бирчаком, М. Возняком (1911), В. Гарасим-
чуком, І. Джиджорою, Т. Котарбінським, С. Лемпіцьким, Ф. Срібним, І. Янівим (1912), 
С. Кархутом, М. Л. Рудницьким, С. Соханевичем (1913), Г. Костельником (1914), 
Г. Свєрчевським (1915), М. Чубатим (1917), М. Зарицьким (1920), Ю. Захарієвичем (1921), 
П. Контним (1924–1925), Ю. Дем’янчуком, В. Петрицею (1927), В. Вавриком (1928), 
Р. Зубиком (1929), Д. Бандрівським, Л. Гумецькою (1930), М. С. Гайсіґом (1936); 

– оп. 8 (теологічний факультет), в описі за хронологією 769 справ за 1850–1939 рр. 
Розпорядження й циркуляри Міністерства, Галицького губернаторства, ректорату й 
сенату; протоколи засідань ради професорів, звіти про роботу факультету, статистич-
ні відомості, програми навчання, списки професорів і викладачів, заяви студентів, 
каталоги успішності, відомості про докторські екзамени. Повідомлення Галицького 
губернаторства й сенату про виключення студентів за участь у революції і порядок їх 
поновлення (1850–1862). Листування з Греко-католицьким ординаріатом про дисцип-
лінарні покарання студентів (1851–1862). Списки студентів Греко-католицької семі-
нарії у Львові (1852–1855). Справа про скаргу українських студентів з приводу ви-
кладання педагогіки польською мовою (1883–1885), інтерпеляція послів у Відні з 
приводу відмови приймати залікові та ін. документи, заповнені по-українськи (1901, 
1905). Справа про перехід українських студентів до Греко-католицької семінарії у 
Львові й університетів у Кракові, Відні, Чернівцях (зі списками, 1901), про надання 
стипендій українським студентам і д-ру П. Крип’якевичу (1904, 1905). Списки україн-
ських студентів, покараних за участь у виступі 1 липня 1910 р. Розпорядження Наміс-
ництва, сенату й деканату про недопущення політичних демонстрацій, ставлення до 
заарештованих студентів, виступ українських студентів проти проф. Й. Черлюнчаке-
вича і їх покарання (1861–1865), протидію польському повстанню (1863). Листування 
з Греко-католицькою консисторією про екзамени для колишніх священиків Холм-
ської єпархії (1874–1884). Рішення сенату 1919 р. про звільнення проф. Ю. Дзеровича 
за відмову присягнути Польщі (спр. 411). Заклик до професорів 1920 р. добровільно 
йти до війська через наближення радянських військ. Розпорядження, циркуляри про 
допуск українців до навчання (1928–1929); 

– оп. 9 (природничо-математичний факультет). 609 справ за 1924–1939 рр. 
Розпорядження Міністерства, ректорату й сенату та листування з ними. Звіти з 

засідань деканату, ради, комісій, інститутів, кафедр факультету. Статистичні відомості. 
Бюджети й фінансові звіти, кошториси. Навчальні програми. Розпорядження й листу-
вання про наукові зв’язки із закордоном, з кадрових, навчальних питань. Заяви й 
списки студентів, матеріали про надання стипендій, допомоги та ін. Матеріали про 
евакуацію майна під час польсько-радянської війни 1920 р. Заяви І. Теслі (1929) й 
В. Мілянчука (1934, 1934–1935) про допуск до докторських екзаменів, визнання 
диплома А. Ластовецького (1927). Справи про захист докторату М. Зарицьким (1929–
1930), І. Коцюбою (1929–1934), Біо- й бібліографії професорів і доцентів (1930–1932, 
1931–1933). Повідомлення судів про арешт студентів за комуністичну діяльність (1932–
1933). Проекти статутів гуманітарного й природничо-математичного факультетів (1933). 
Меморіали конференції ректорів вишів (1933); 
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– оп. 10 (медичний факультет), в описі за хронологією 1723 справ за 1894–1939 рр. 
Протоколи засідань ради професорів, доцентів, навчальні програми, звіти, ста-

тистичні відомості, розпорядження і листування з Міністерством віросповідань і 
освіти, Галицьким намісництвом, Крайовим комітетом про фінансування діяльності, 
створення клінік, інститутів, кафедр, лабораторій та ін., з Женевським, Ґрацьким, 
Інсбруцьким, Празьким, Петербурзьким, Варшавським та ін. університетами, справи 
про призначення професорів, відомості про складення докторських і маґістерських 
екзаменів, заяви осіб про зарахування на навчання, допуск до екзаменів, визнання 
закордонних дипломів, прийняття на роботу, надання стипендій, дотацій та ін., про 
набір лікарів для армії Голландської Індії 1902–1904 рр. (спр. 95), для бельгійських 
колоній 1928–1929 рр. (спр. 787). Значну частину документів складають матеріали про 
проведення судово-медичної експертизи. Виокремлені документи іноземців, зокрема 
громадян Російської імперії (Київський, Харківський, Варшавський університети) 
про навчання у Львові, нострифікацію дипломів та ін. За 1908–1913 й 1919–1920 рр. 
відклалися документи про мітинги й страйки студентів (спр. 207, 208), про виключен-
ня українських студентів за участь у демонстрації 1910 р. (спр. 310), про заборону 
(або обмеження) Галицьким намісництвом і ректоратом офіційного діловодства й 
лекцій українською мовою (спр. 240, 277, 405). Протягом 1920–1925 рр. розглядався 
проект злиття Ветеринарної академії з університетом (спр. 436). Особливу цінність 
становлять фото клінік медичного факультету міжвоєнного періоду (спр. 439), плани 
будівель університету (спр. 1150, 1192, 1262). 1922 р. датуються резолюції мітингів 
польських студентів-медиків про недопуск до праці в Польщі лікарів непольської 
національності, зокрема євреїв (спр. 518, 519). Насиченими інформацією є річні звіти 
декана й факультету, кафедр і клінік (спр. 592, 669, 1097, 1157, 1158). 

Спр. 1323–1359 – викладачі й службовці (1902–1939 рр.). Серед них М. Світаль-
ський, В. Шумовський, А. Ридіґер, О. Домашевич. Спр. 1360–1712 – студенти. Серед 
останніх К. Левандовський, Т. Островський, Г. Ле-Брюн, Н. Марченко-Барабаш, 
Д. Візенталь, А. Віттлін, Й. Гробельний, В. Банах, О. Борис, Р. Гоцький, Т. Дольниць-
кий, О.-Д. Лежогубська, Л. Максимонько, П. Цимбалістий, С. Дутковська, М.-Й. Ко-
зицький, О. Полотнюк. Серед інших справ зустрічаються проф. Л. Ридіґер (спр. 29), 
А. Беднарський (110), Т. Залевський (175, 798), В. Чермак (180), Е. Бернацький (291), 
Г. Кадий (327), А. Бек (344), А. Ридіґер (352, 383), Р. Васицький (444), Г. Шрамм (455), 
Тарнавський (491), К. Бохенський (540), Ю.-Д. Вічковський (646), Г. Кешінґ і 
Д. Абель (719), К. Бохенський (828), А. Цєшинський (829, 911), Г. Гальбан (915), 
А. Беднарський (915а), Я. Ленартович (916), Р. Трушковський (1046а); 

– оп. 11 (наукові праці, реферати, рецензії професорів, публікації документів, 
некрологи, бібліографічні довідки, конспекти лекцій, праці й доповіді студентів). 
2249 справ за 1850–1939 рр. 

Серед авторів М. Андрусяк15 (спр. 41), М. Балабан, Є. Барвінський16 (спр. 11, 43), 
О. Брюкнер, В. Ган, М. Гандельсман, О. й В. Заїкини, К. Соханевич17 (спр. 26), С. Кент-
шинський18 (спр. 70), Т. Лер-Сплавінський, К. Ліске, О. Чоловський, Т. Мантойфель, 
Ф. Равіта-Гавронський, С. Рудницький, К. Твардовський, С. Томашівський, Л. Харе-
                                                                          

15 Стаття “Останні роки Павла Тетері”. 
16 Дві його доповіді, виголошені 1925 і 1935 рр., стосуються стану й завдань державних та міських 

архівів. 
17 Доповідь “Руська геральдика й дослідження розселення шляхти на руських землях”. 
18 Стаття “Стан дослідження допоміжних історичних дисциплін”. 
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вич19 (спр. 110), О. Чоловський, В. Ваврик. Автори рефератів – М. Андрусяк (“Право-
славна церква в Речі Посполитій у період Владислава ІV”, спр. 1461), М. Кордуба 
(“Ставлення Бели ІІІ до Візантії”, спр. 1652), С. Людкевич (“Аналіз Арістотелевого 
“Аттенайон...”, спр. 1715), К. Малечинський, О. Пріцак (“Січневе повстання 1863 р.”, 
спр. 1804), С. Томашівський, М. Устиянович, І.-Ю. Шпитковський;  

– оп. 12 (ректорат), просистематизовані за хронологією. 1098 справ за 1850–1899 рр. 
(у спр. 665 є документи 1915–1916 і 1918 рр.) 

Циркуляри, накази й розпорядження Міністерства визнань і освіти, Галицького 
намісництва та листування з ними; протоколи засідань сенату, факультетів; навчальні 
програми (в т. ч. вишів Австрії та Австро-Угорщини – з Ґраца, Відня, Інсбрука, Пра-
ги, Пешта, Кракова, Загреба і їх професорський склад) й розклади занять, статистичні 
звіти; документи про обрання ректора й деканів, списки професорсько-викладацького 
складу й документи про його призначення; матеріали про створення і діяльність 
кафедр; заяви та списки студентів, анкети абітурієнтів, свідоцтва студентів про закін-
чення навчання, статути й звіти студентських товариств, звіти Крайової шкільної 
ради про стан освіти в Галичині, справи про участь у міжнародних конгресах, вистав-
ках, ювілеях університетів та ін., хроніка університету. Є також документи про ре-
пресії проти студентів за участь в угорському повстанні 1848 р. (спр. 1, 2, 95), полі-
тичних демонстраціях 1860–1861 рр. (спр. 210), польському повстанні 1863 р. (спр. 
265, 283), Міжнародному конґресі студентів у Льєжі 1865 р. (спр. 320), з’їзді студен-
тів 1867 р. (спр. 371), соціалістичному русі 1877–1892 рр., зокрема І. Франка й 
М. Павлика (спр. 593, 594), В. Будзиновського й К. Трильовського (спр. 831), ексце-
сах 1–2 лютого 1893 р. на вул. Францисканській і Академічній (спр. 898), про втрати 
університету під час революції 1848 р. (спр. 29, 30), передачу університетові бібліо-
теки гр. Дуніна-Борковського у 1850 р. (спр. 37), участь делегатів університету 1850–
1851 рр. у передачі майна бібліотеки Оссолінських в управління куратора князів Лю-
бомирських (спр. 23), урочисте прийняття Франца-Йосифа 1851 та 1855 рр., ерцгерцога 
Карла-Людвіґа 1854 р., ерцгерцога Рудольфа 1887 р., навчальний план Академічної 
гімназії 1851 р. (спр. 49), списки приміщень університету за 1851–1875 рр. (спр. 59), 
інвентарний опис та поверхові плани колишнього єзуїтського конвікту при костелі 
св. Миколая 1852 і 1865–1901 рр. (спр. 71, 346), справи про призначення у 1854 р. 
бібліотекарем Хановського Фелікса (спр. 11), створення астрономічної обсерваторії 
(1857–1858) (спр. 160), виділення з бібліотеки колекцій картин, мінералів, монет 
(1860–1864) (спр. 217), підбір експонатів для всесвітньої виставки в Лондоні 1862 р. 
(спр. 230, 250) та Відні 1873 р. (спр. 483), дозвіл 1863 р. студентові В. Шашкевичу 
редагувати літературний часопис “Вечерниці” (спр. 265), дозвіл 1863 р. проф. Я. Голо-
вацькому носити російський орден св. Володимира (спр. 268), створення мінералогіч-
ного музею (1865–1866) (спр. 347), створення у 1866 р. “Академічної руської читаль-
ні” студентів університету й Технічної академії (спр. 225), проект переведення уні-
верситету до Зальцбурґа 1869 р. (спр. 402), довідка про історію університету (1871) 
(спр. 444), прийняття архіву Третерів (1872–1904) (спр. 479), документи про наукові 
експедиції Б. Дибовського й Р. Зубера на Камчатку і в Сибір, про сеймову інтерпеля-
цію А. Малецького 1886 р. у справі запровадження української мови в навчальних за-
кладах, біографії і бібліографія праць професорів 1850–1871 і 1894–1918 рр. (спр. 448), 
листування 1895–1900 рр. з приводу переходу проф. М. Грушевського в австрійське 
підданство (спр. 961); 
                                                                          

19 Стаття “Значення дослідження планів міст”. 
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– оп. 13 (ректорат). 1065 спр. за 1900–1918 рр. (є документи з 1879 р.). 
Те ж. Справа про виступи українських студентів 1900–1903 рр. з національними 

вимогами та відповідь М. Грушевського сенатові про його участь в українських збо-
рах (спр. 1, 52), про виключення українських студентів за політичні виступи 1901 р. 
Підписи 1900 р. студентів-українців Л. Мартовича, Р. Цегельського, Я. Гординського 
та ін. (спр. 32). Лист 1901 р. з поясненням заборони М. Грушевському виступати на 
раді професорів українською мовою (спр. 48). Список портретів 1900–1918 рр. у акто-
вій залі університету. Справа про обговорення проектів створення українського уні-
верситету в 1901–1912 рр. Меморіали, листівки і заяви проти створення українського 
університету (1901–1928). Справи 1901–1904 рр. про сецесію українських студентів 
та репресії проти них (спр. 49–53). Дисциплінарні справи студентів Є. Косевича й 
В. Темницького (спроба мітингу солідарності з російськими студентами, 1901–1904) 
(спр. 51), А. Коцка (агітація серед селян, 1906–1908) (спр. 198), Ю. Михаця (організа-
ція демонстрації у Дрогобичі й мітингу в Нагуєвичах, 1906–1907), М. Кукеля (соціал-
демократична агітація у Ченстохові, 1906), І. Сіяка (агітація в Богородчанах, 1906), 
М. Шорра (участь у демонстрації, 1906) І. Сохацького (соціал-демократична агітація у 
Бібрці), М. Бачинського (1908–1909), Петра Смаля-молодшого і старшого (1908), 
В. Білозора, І. Третяка та ін. (українська демонстрація 1 липня 1910 р.), П. Бубели 
(антипольська агітація, 1910), Лобачевського і Левенштейна (студентський страйк, 
1910). Протоколи засідань сенату 1902–1903 рр. з відмовою видавати посвідки й при-
ймати присягу українською мовою. Справа про студентські виступи 1903–1905 рр., 
поширення соціалістичної і революційної літератури. Звіти ректора та протоколи за-
сідань сенату про українські студентські виступи, заходи з їх придушення, пропозиція 
проф. Ф. Колесси про імматрикуляцію українських студентів 1903–1904 рр. (спр. 110), 
скарга студента М. Січинського 1904 р. (спр. 112). Справа про будівництво польського 
студентського дому у Львові, плани й креслення (1903–1918). Звернення поліції про 
участь студентів Н. Коркеса й А. Гасклера у робітничій демонстрації солідарності зі 
страйкарями Борислава (1904). Проект програми польської енциклопедії (1904–1905). 
Доповідні, повідомлення, вироки студентам за участь у соціал-демократичних, робіт-
ничих, на честь Б. Хмельницького 1905 р. (спр. 170), єврейських (1907) мітингах і 
демонстраціях, агітації за виборчу реформу, циркуляр Міністерства віровизнань і 
освіти про контроль за російськими студентами з Риги та ін. революційних центрів 
(1907). Вироки Крайового та Верховного суду студентам за участь у нелегальному 
мітингу за український університет і сутички з поляками 1910 р. (1908–1912), мате-
ріали 1908–1909 рр. про польську демонстрацію проти українського університету, 
меморіал сенату, протоколи польських таємних нарад, резолюції українських мітин-
гів та ін. у справі створення Українського університету (1909–1913), звинувачення 
професорів Дністрянського, Грушевського й Колесси (1910–1912) (спр. 409). Справи 
про будівництво нового корпусу бібіліотеки (1900–1904) (спр. 8), університету по 
вул. св. Миколая (1909–1913). Рішення й протоколи сенату про виключення 49 україн-
ських студентів: М. Залізняка, П. Решетила, В. Андрасевича, Р. Бардина, В. Бемка, 
М. Білика, Д. Вітовського, О. Гарасиміва, М. Гери, І. Гинилевича, В. Гіжовського, 
В. Гузара, Т. Дацківа, А. Дзіваковського, Р. Дробенька, Ю. Колцуняка, Т. Крохмаль-
ного, А. Крушельницького, В. Кульчицького-Цмайла, Я. Кирчіва, К. Личковського, 
М. Мосори, Я. Навчука, Г. Савицького, І. Сенишина, Я. Сеньківа, І. Сокола, Р. Став-
ничого, Є. Стебновського, П. Ткачука, І.-О. Третяка, І. Туркевича, Г. Хитренького, 
І. Хичія за участь у мітингу 1911 р. з вимогою створити Український університет 
(спр. 462, 473). Лист Ю. Романчука 1911 р. ректорові університету А. Марсу з вимо-
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гою припинити польскі провокації в університеті (спр. 344). Листування про закрите 
засідання польських професорів проти Українського університету, подяка польським 
депутатам у Відні за захист польського університету (1911–1912). Документи про 
святкування 1911 р. 250-ліття університету. Доповідь щодо проблеми створення 
Українського університету та її політичних аспектів, стаття про це в газеті “Czas” 
(1912). Послання цісаря щодо створення Українського університету, польські заяви й 
інтерпеляція українських послів, меморіали сенату університету 1912–1913 рр. з цього 
приводу (спр. 544–547). Розпорядження деканатам про обмежене використання україн-
ської мови (1912). Вирок Перемиського суду студентам М. Загаєвичу, П. Волощаку 
та ін. за насильство під час святкування у Яворові пам’яті А. Коцка (1912–1913). 
Резолюція мітингу українських і єврейських студенток, меморіал комісії єврейських 
студентів з протестом проти національних обмежень (1912); 

– оп. 14 (ректорат), у кінці опису довідковий матеріал за 1874–1939 рр. (професо-
ри, викладачі, службовці, студенти). 2647 спр. за 1919–1939 рр. (фактично з 1874 р.). 

Те ж. Справи про звільнення проф. І. Кокорудза (спр. 1), П. Куцери, С. Рудниць-
кого (спр. 2), І. Свєнціцького (спр. 3) через відмову присягати Польщі 1919 р., відмову 
визнати пенсії О. Колессі й Т. Мишковському (спр. 1004), списки професорів-україн-
ців, які не присягнули Польщі у 1919–1920 рр., запити військових влад 1919 р. на 
проф. І. Крип’якевича, С. Балея (спр. 5), вимоги сенату приєднати Східну Галичину 
до Польщі 1919–1920 рр., рішення про відміну утраквізму, листування про відмову 
абсольвентам у наданні наукового ступеня за допомогу українцям у 1918 р. (спр. 320), 
матеріали про участь студентів у львівському погромі в листопаді 1918 р., листу-
вання з НТШ з приводу погрому українських установ 1930 р. (спр. 1144). Запит Мін-
ського педінституту про український університет у Львові (спр. 72), документи УТУ 
(спр. 321). Короткий нарис історії університету (1923) (спр. 333). Проект статуту уні-
верситету 1919 р., статути й документи студентських товариств, “Українського сту-
дентського спортивного клубу”, корпорації “Дніпро”, “Студентської громади”, “Ме-
дичної громади”, “Друга” (спр. 62, 375, 434, 539, 666, 973, 1093, 2301). Фото актового 
залу, читального залу бібліотеки, кафедр права, хімії, фізики, геології, палеонтології, 
гуртожитків, старого корпусу по вул. св. Миколая (1919–1939), закон про виші 1920 р. 
Біографії проф. О. Бальцера (спр. 2314), С. Ґрабського, М. Грушевського (спр. 2315), 
С. Дністрянського (спр. 2317), О. Колесси (спр. 2320), Ю. Макаревича (спр. 2321), 
С. Жуковського, К. Бохенського, М. Франке, Я. Парнаса (спр. 1920, 1921), С. Стажин-
ського (спр. 1932), Ю. Макаревича (спр. 1937), З.-В. Храпливого (1933) (спр. 2596), 
документи про смерть проф. Л. Ридіґера, Л. Попельського (1920), О. Бальцера (1933) 
та ін. (1918–1930), ювілей Л. Фінкеля, О. Бальцера (спр. 420). Анкети, біографії і 
бібліографії професорів і викладачів (1930–1933). Дисциплінарні та інші справи сту-
дентів В. Середи (1926), С. Рижевського, Ю. Кубіча та ін. (1927–1928), А. Антонови-
ча (1927), Б. Кравціва (1928–1929), З. Книша (1929), Я. Старуха (1929–1932), Я. Ма-
карушки (1934–1935), В. Нагурського (1934–1935), Дарії Макогон (спр. 1081), Дарії 
Сосенко (спр. 1213), Б. Романенчука (спр. 1668). Плани університету в будівлі Га-
лицького сейму і Крайового Виділу, проект реконструкції (1920–1939) креслення і 
плани будівель (1925–1936, 1929, 1931–1937), справа про будівництво гуртожитку по 
вул. Понятовського (1926–1939), санаторію в Микуличині (1927–1928), професорських 
домів по вул. Супінського, 11 і Мохнацького (1928, 1939). Документи про обмеження 
чи заборону прийняття, нагляд за вступниками-українцями (1921), документи про бо-
ротьбу за створення українського університету, участь у ній українських студент-
ських товариств, діяльність таємного університету (1921–1924). Каталог портретів у 
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приміщеннях університету (1921). Розпорядження Міністерства віровизнань і освіти 
про відмову надання вченого ступеня випускникам, які допомагали українцям у 1918 р. 
(1924–1925). Поліційні донесення про діяльність У(Т)У (1923). Меморіал до Ліги 
Націй з приводу бойкоту університету українськими студентами (1923). Нарис історії 
університету (1923). Документи про візит Ф. Фоша (1923). Справа про надання допо-
моги асистентам-археологам К. Маєвському й І. Старчуку для наукової поїздки у 
Грецію (1933). Список українських товариств, установ і профспілок Львова (1927). 
Матеріали з’їзду ректорів вишів Польщі (1928–1929). Список студентів-українців (1928). 
Статути та проекти статутів університету (1929, 1934, 1938) й Політехніки (1934). 
Листування з НТШ з приводу погрому польськими студентами українських установ, 
листівки й статті про ув’язнення у Березі Картузькій депутатів сейму (1930–1931). 
Звіти Польського історичного товариства у Львові (1934–1938). Картотека, іменні 
рахунки, списки, інформація про професорів, викладачів, службовців (1912–1939); 

– оп. 15 (каталоги студентів). Просистематизовані за факультетами – юридичним, 
філософським, гуманітарним, медичним, фармацевтичним відділенням, природничо-
математичним, теологічним, а також ректорат. 1501 спр. за 1785–1939 рр. (є докумен-
ти 1784 і 1940–1941 рр.). 

Юридичний факультет – каталоги студентів 1817–1939 рр., книги складених 
іспитів 1850–1936 рр., каталоги успішності 1806–1850 рр., абсолюторіуми (державні 
іспити) 1850–1938 рр., ригорози (докторські іспити) 1785–1939 рр. 

Філософський факультет – каталоги 1850–1932 рр., каталоги успішності 1785–
1933 рр., абсолюторіуми 1850–1927 рр., ригорози 1824–1924 рр. 

Гуманітарний факультет – каталоги 1924–1939 рр., абсолюторіуми 1928–1930 рр., 
свідоцтва про закінчення навчання 1925–1938 рр., книги маґістерських іспитів 1932–
1937 рр., ригорозів 1929–1933 рр.  

Медичний факультет – каталоги 1894–1935 рр., абсолюторіуми 1898–1930 рр., 
свідоцтва про закінчення навчання 1908–1930 рр., ригорози 1897–1936 рр.; фарма-
цевтичне відділення – каталоги 1921–1934 рр., книги вступних іспитів 1877–1924 рр., 
маґістерських іспитів 1856–1925 рр. 

Природничо-математичний факультет – каталоги 1924–1939 рр., абсолюторіуми 
1924–1930 рр., ригорози 1924–1933 рр., книга реєстрації вхідної кореспонденції 
1925–1941 рр. 

Теологічний факультет – каталоги 1851–1936 рр., каталоги успішності 1792–
1939 рр., абсолюторіуми 1901–1939 рр., ригорози 1785–1939 рр., книги протоколів 
ради факультету 1918–1936 рр. 

Ректорат – головний каталог всіх факультетів 1868–1869 рр., свідоцтва про закін-
чення навчання 1904–1910 рр., книги вхідної кореспонденції і рішень сенату 1784–
1939 рр., альбоми обліку докторських 1891–1937 рр. та маґістерських 1924–1939 рр. 
дипломів; 

– оп. 16 (університетська бібліотека). 12 спр. за 1870, 1900–1939 рр. 
Книга видачі літератури (1870); перелік стародруків; каталоги книг з економіки, 

класичної філології, філософії; інструкція про інвентаризацію картографічних мате-
ріалів (1925); книги вхідної кореспонденції, відвідувань; листування з англійськими 
бібліотеками; список друкарень у Ряшівському й Золочівському повітах (1935); 

– оп. 17 (студентські товариства). 88 спр. за 1860–1939 рр. 
Статути, листування з поліцією, магістратом, книги протоколів засідань прав-

лінь, загальних зборів польських і єврейських20 студентських товариств; 
                                                                          

20 Документи українських товариств відклалися у оп. 12 і 14. 
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– оп. 22 (університет ім. Франца І). Просистематизовані за хронологією всере-
дині розділів: консисторія (сенат), філософський, юридичний, теологічний, медичний 
факультети, науковий консенс, Шляхетська академія21, Академічна гімназія, архів. 
2623 спр. за 1784–1849 рр. (фактично 1780–1892, 1880–1939 рр.). 

Декрети, мандати, інструкції Надвірної канцелярії, Галицького губернаторства 
та листування з ними про організацію, фінансування і діяльність університету. Про-
токоли засідань сенату, консисторії. Програми лекцій, розклади іспитів. Інвентарні 
описи майна університету. Справи про обрання ректора, список ректорів і проректо-
рів (1785–1892), професорів (1785–1805, 1811–1812, 1819, 1823–1825, 1827, 1830–1838, 
1840, 1842, 1845–1849). Біографії професорів (1784–1804, 1818, 1819). Повідомлення 
про присвоєння ступеня доктора М. Левицькому й Т. Полянському (1826), Я. Ґеров-
ському (1835). Інвентарний опис, плани й креслення старого університету (1784–1847). 
Навчальні програми університетів у Відні, Празі, Ґраці, Ольмюці (Оломоуці), Інсбруку, 
Пешті, Падуї. Справи про переміщення університету до Кракова (1804), перетворення 
його на ліцей (1805–1806). Заяви і списки студентів (1807–1839). Списки студентів 
українського відділу філософії (1798). Списки учнів гімназій Львова (1834–1835). 
Списки студентів, виключених з вишів Австрійської монархії (1828, 1847), Галичини, 
Львова (1830–1848). Справи про реорганізацію ліцею на університет (1816–1817). 
Справа про демонстрацію студентів на честь карбонаріїв (1821). Розпорядження губер-
наторства про викриття у Вільні таємного товариства “Фран Жардіньє” (1823). Листу-
вання про переслідування студентів, причетних до революційного руху (1823–1847). 
Листування про надання пенсії Віммеру (1798), похорон проф. М. Гриневецького 
(1823)22. Угода між Австрією і Баденом про видачу військових дезертирів (1829). Перелі-
ки студентів, службовці, які брали участь у повстанні в Польщі (1831–1832). Повідом-
лення влад і поліції про повернення студентів з Польщі (1831–1835). Рескрипт Франца 
І про угоду з Росією і Пруссією щодо видачі учасників польського повстання (1834). 
Листування про видання підручника математики проф. Л. Шульцом-Страшницьким 
(1835), дарунок кн. Францом-Карлом даґеротипу для фізичного кабінету університе-
ту (1839), ліквідацію Шляхетської академії і передачу її майна університетові (1844). 
Переліки докторантів (1845–1846). Справи про звинувачення проф. М. Нападієвича у 
буржуазно-демократичній пропаганді (1841–1842), позбавлення та відновлення докто-
рантства Ф. Земялковського, Ф. Смольки й Т. Райського за антидержавну діяльність 
(1845, 1848). Доповідна генерал-губернаторові про покарання студентів за участь у 
революційних виступах (1846). Рескрипти Фердинанда І і конституція 1848 р. Про-
токоли засідань Національних Зборів 1848 р. Вірші й відозви 1848 р. Справи про 
пожежу і втрати університету, факультетів 1848 р., відновлення його роботи 1849 р. 
Проект закону про виші в Австрії (1849). Повідомлення губернаторства про призна-
чення І. Добрянського викладачем права (1810), М. Левицького головою екзаменацій-
ної комісії (1813), М. Шанковського викладачем християнської етики Українського 
інституту (1796). Листування про затвердження підручників педагогіки Е. Мільда, 
фізики Й. Вебера, перевірку лічильної машини Штерна, передачу до музею пожежної 
машини та ін. (1814–1815). Справи про призначення І. Дуткевича завідувачем україн-

                                                                          
21 Відома також як Терезіанська академія. Документи останньої за 1774–1844 рр. відклалися і у 

ЦДІАЛ (ф. 172, спр. 1–119). 
22 М. Гриневецький був ректором університету у 1822–1823 рр., а водночас – протоігуменом васи-

ліянських монастирів Галичини (Антонович О. Гриневецький Модест // Енциклопедія Львова. – Львів: 
Літопис, 2007. – Т. 1. – С. 578). 
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ською кафедрою догматики (1798), І. Лаврівського префектом (1798) та ректором греко-
католицької семінарії (1814), виключення із семінарії та поновлення М. Шашкевича 
(1830, 1832), характеристика на І. Вагилевича (1832). Листування про організацію 
українських єпархіальних шкіл і греко-католицької семінарії у Львові (1784–1798), 
організацію кафедри української мови й літератури, складення підручника україн-
ської мови для гімназій, викладання у школах українською мовою та ін. (1849). Поста-
нова губернаторства про ліквідацію “Studium Ruthenum” (1803), розпорядження про 
заборону приймати студентів і професорів із Сардінії, які втекли після повстання, спи-
сок студентів Падуї, які брали участь у заворушеннях у П’ємонті (1822). Листування з 
губернаторством і поліцією про революційну діяльність студентів, поширення заборо-
неної літератури (1837), боротьбу проти польського повстання у Галичині (1846). 
Розпорядження про реорганізацію університету, запровадження польської і україн-
ської мов та ін. (1848). Подання І. Гарасевича про викладання догматики українською 
мовою (1849). Медичний факультет – справа про надання докторату проф. Б. Гакету 
(1798). Списки лікарів, допущених до практики (1804, 1819, 1838, 1841, 1842, 1844), 
професорів медико-хірургічної студії (1826, 1839). Історична довідка про медико-
хірургічну студію (1796). Документи гімназії у Збаражі (1795–1802). 

Четвертий архів виник після 1939 р. і склав ф. Р-119 (Львівський державний 
(згодом національний) університет ім. І. Франка), що зберігається у ДАЛО і налічує 
7892 спр. за 1939–1970 рр.23 та архів у самому університеті, де налічується бл. 150 тис. 
справ, переважно невпорядкованих і ненумерованих, з кінця ХІХ ст. до наших днів. 
За характером документів це накази ректорів, проректорів (з 1939 до 2006 р. – понад 
1680 справ), плани й звіти факультетів, кафедр, протоколи засідань вчених рад, доку-
менти першої частини, аспірантури, навчальної частини, матеріали складання екзаме-
нів, кандидатських екзаменів, відомості, журнали видачі дипломів, документація 
11 факультетів, заочного відділення. 21 тис. справ стосується професорсько-викладаць-
кого, наукового складу й службовців, понад 100 тис. справ за 1967–1980 рр. – студен-
тів. З огляду на масштабні крадіжки, яких зазнали архіви Львова, зокрема ЦДІАЛ і 
ДАЛО24, а також із окремих повідомлень про відсутність особових справ професорів, 
якими дуже цікавилися закордонні дослідники, саме цей архів зазнав дуже масштаб-
них втрат у повоєнні десятиліття. 

Директорами архіву університету були Людвік Фінкель (1894–1930), Теофіл 
Модельский (1930–1939), після Другої світової війни Варфоломій Босой (1949–1957), 
Лідія Віцінська (1957–1964), Ніна Олійник (1964–1975), Валентина Скок (1975–1986), 
Наталія Рибакова (1986–1995), Наталія Шепетіна (1995–1999), Володимир Пельц 
(1999–2008), Ольга Осередчук (з 2008). 

                                                                          
23 Державний архів Львівської області, аркуш фонду Р-119чт. Таємні документи складають оп. 5т 

(Перша частина). 
24 Див прес-релізи Держкомархіву України від 16 квітня, 20 липня й 1 грудня 2005 р. // 

http://www.archives.gov.ua. 
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L’VIV UNIVERSITY ARCHIVES:  
HISTORY OF THE INSTITUTION, FATE AND STACKS OF THE FUNDS 

Ivan SVARNYK 

L’viv Regional Universal Scientific Library, 
13, Shevchenko Av., L’viv, 79005, Ukraine, tel. (032) 235-56-09 

History of the L’viv University archives has been traced in the article. The detailed 
description of the L’viv University fund (fund 26) which is stored at the State archives of 
L’viv region has been provided. 
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АРХИВ ЛЬВОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:  
ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, СУДЬБА И СОСТАВ ФОНДОВ 

Иван СВАРНЫК 

Львовская областная универсальная научная библиотека, 
пр. Шевченко, 13, г. Львов, 79005, Украина, тел. (032) 235-56-09 

В статье прослежена история архива Львовского университета. Детально описан 
фонд Львовского университета (ф. 26), который хранится в Государственном архиве 
Львовской области. 

Ключевые слова: архив Львовского университета, Государственный архив Львов-
ской области, архивный фонд. 
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