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Національний університет “Львівська політехніка” належить 
до провідних вищих технічних університетів України, є флагманом 
серед цих закладів у західному регіоні. Його виникнення було 
зумовлено становленням і розвитком у Галичині, а пізніше на заході 
України – різних галузей промисловості та інших видів людської 
діяльності. Уже понад 170 років університет робить вагомий внесок 
у їх кадрове і науково-технічне забезпечення. Львівська політехніка 
відома своїми творчими здобутками в галузі науки і техніки. Свого 
часу тут працювала і творила ціла плеяда видатних вчених-педагогів, 
яка залишила яскравий слід у світовій науці. 170 років для істо-
рії – це мить, а для вищого навчального закладу – це час становлення, 
розвитку і розквіту, дерзань, нових задумів тощо.

У відкритій 4 листопада 1844 р. Технічній академії – першо-
основі теперішнього Національного університету “Львівська полі-
техніка” – одразу ж розпочалось викладання хімічних дисциплін 
як базових у підготовці фахівців технічного профілю. Серед шести 
кафедр, які стали фундаментом Технічної академії, була й кафедра 
хімії. Викладання хімії було органічно поєднано з фізикою, мате-
матикою та технічними дисциплінами. Тут творили відомі вчені-
хіміки, професори – Ф. Рохлєдер , А. Фройнд , Б. Павлевський , 
Р. Залозецький , С. Нементовський , Ю. Медведський , І. Мосціцький , 
С. Пілят , Е. Сухарда , Р. Кучер , Т. Юрженко,  Д. Толопко,  В. Тихонов,  
Я. Беркман,  Б. Гриненко,  Г. Аксельруд,  К. Михалевич  та багато інших. 
Сьогодні ця діяльність триває в Інституті хімії та хімічних технологій 
(ІХХТ) – одному з найпотужніших навчально-наукових підрозділів 
Львівської політех ніки. Він нараховує 11 кафедр, на яких працюють 
36 докторів і 144 кандидати наук, докторанти, десятки аспірантів, 
навчається понад 1500 студентів за 12 спеціальностями бакалаврського 
і магістерського рівнів. В інституті успішно функціонують три 
спеціалізовані докторські вчені ради.

Наукові та педагогічні здобутки хіміків Львівської політехніки 
загалом відомі та визнані далеко за межами України, є вагомими, ві-
дображені у численних монографіях, підручниках, навчальних посіб-
никах, наукових публікаціях, винаходах тощо. Напевно, найяскраві-
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ше вони втілилися у випускниках навчального закладу – інженерах, 
багато з яких продовжили справу своїх вчителів, перевершили їх, пра-
цювали президентами, міністрами, керівниками великих промисло-
вих комплексів, наукових організацій тощо. Переконливим доказом 
того, що хіміки у складі Львівської політехніки займали чільне місце, 
є те, що протягом 1844–1939 рр. із 49 ректорів Львівської політех-
ніки дев’ять були вченими-хіміками (А. Фройнд,  Ю. Медведський,  
Б. Павлевський,  С. Немен тов ський , В. Синевський , І. Мосціцький , 
Ю. Токарський , А. Йошт , Е. Сухарда ).

Водночас, на жаль, немає ґрунтовної наукової праці, в якій було 
б системно проаналізовано становлення і розвиток хімічної освіти і 
науки у Львівській політехніці. Практика переконливо свідчить, що 
історія вищого навчального закладу безпосередньо впливає на його 
престижність, ефективність навчального, наукового і виховного 
процесу, ставлення студентів до навчання тощо. Тому відсутність 
такої праці є певною прогалиною в історії Львівської політехніки 
загалом і її хіміків зокрема. Знання історії своєї alma mater абсолютно 
необхідне як випускникам, так і студентам, і, безумовно, позитивно 
впливає як на трудову діяльність випускників, так і на навчання 
студентів.

Історія хімічної освіти Львівської політехніки за австрійських 
і особливо польських часів певною мірою висвітлена у роботі [1], 
фрагментарно у працях [2–5]. У зазначених джерелах наведено 
зазвичай хронологічний опис подій та постатей без причин і наслідків 
трансформації хімічної освіти і науки у Львівській політехніці. 
Опрацьовуючи публікації дорадянського періоду (до 1939 р.), автори 
зіткнулись з низкою складностей, які зумовлені різним, не завжди 
точним, перекладом з німецької та польської мов, неоднаковим 
трактуванням авторами одних і тих самих подій, особистостей, і, 
нарешті, взагалі відсутністю даних про функціонування навчаль-
ного закладу за ті чи інші роки. Варто наголосити, що в наявній 
літературі практично відсутня системна історія хіміків-політехніків 
за радянський період (1944–1991). Складається враження, що після 
Другої світової війни виник зовсім інший навчальний заклад, з новою 
історією та традиціями, ментальністю, перерваним зв’язком поколінь, 
який розвивався часто під впливом політичних або суб’єктивних 
чинників.
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Цією працею ми намагаємось проаналізувати історичний 
процес виникнення, становлення і розвитку хімічної освіти і нау-
ки у Львівській політехніці лише за період 1844–1991 рр., тобто до 
виникнення незалежної держави України, оскільки на час початку 
нашої роботи завершувалась підготовка до друку довідника 
“Інститут хімії та хімічних технологій”, в якому очікували 
аналізу роботи кафедр, їхньої навчальної, наукової та інших сфер 
діяльності останніми роками. Ми намагались проаналізувати 
причини структурних перетворень, виникнення і закриття кафедр та 
спеціальностей, наукових шкіл тощо. Вважали за доцільне подати 
коротку характеристику Особистостей, які творили історію хімічної 
освіти і науки. До них ми насамперед зарахували завідувачів кафедр 
і провідних професорів, оскільки кафедра є найважливішою струк-
турою будь-якого вищого навчального закладу, на якій здійснюється 
навчальна, науково-методична, наукова та виховна робота. 
Характеристики тих завідувачів кафедр, які ними стали за радянський 
період і продовжують працювати і в наш час, не наводили, оскільки 
очікували, що зазначене міститиметься у довіднику Інституту хімії та 
хімічних технологій.

Маємо надію, що наша робота сприятиме майбутньому поліп-
шенню якості освіти в Україні і, зокрема, хімічної, оскільки в умовах 
постійної зміни соціально-політичних, економічних і моральних 
орієнтирів сучасного світу найважливішим чинником динамічного 
розвитку суспільства є забезпечення високого рівня освіти. Ніколи 
ще проблема якості освіти в Україні не мала такого ідеологічного, 
соціального, економічного і технічного значення, як тепер. Водночас 
просимо вибачити, якщо наші погляди й оцінка окремих фрагментів 
історії не збігаються з поглядами читача або, можливо, робота тієї чи 
іншої кафедри, її завідувача тощо висвітлені не повністю чи допущені 
неточності.

Сподіваємось, що наша праця зацікавить нинішніх хіміків 
(професорсько-викладацький, науковий, навчально-допоміжний склад, 
студентів, магістрів), випускників-хіміків і всіх небайдужих до історії 
нашого славного вищого навчального закладу і, зокрема, хімічного 
інституту.


