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ВСТУП

Перше видання каталогу історичних символів Львівської політехніки – пам’ятних монет, медалей та 

значків побачило світ у 2014 році і було присвячено 170-річчю університету. На той час загальновизнаною була 

думка, що Львівська політехніка своє літочислення розпочала 1844 року, коли у Львові засно вано Технічну 

академію. Проте архівні дослідження останніх років дають вагомі підстави стверджувати, що початки Львівської 

політехніки сягають часу, коли цісарським декретом австрійського імператора Франца I за № 78 від 7 березня 

1816 року у Львові створено Цісарсько-королівську реальну школу. Тому у 2016 році нашому університету 

виповнюється 200 років і підтвердженням цього є Постанова Верховної Ради України від 20 жовтня 2016 року 

«Про відзначення 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка». До цієї події і приурочене 

друге видання цього доповненого та уточненого каталогу.

Історія Львівської політехніки багата різноманітними знаменними подіями та заходами, які відбуваються 

в її стінах щорічно від часу її заснування. Вони висвітлені в багатьох публікаціях та історичних нарисах, 

зафіксовані на світлинах та у відеоматеріалах. Частина з них відображена на пам’ятних монетах, медалях, 

значках та шевронах, які стали історичним символами Львівської політехніки та матеріальними свідками її 

історичних звитяг. У каталозі їх систематизовано та описано, а також розміщено їхні світлини.

Пам’ятні монети представлені монетами номіналами 2 грн з недорогоцінного металу – нейзильберу та 

5 грн із срібла 925 проби, випущені Національним банком України в 2010 році з нагоди 165-річчя Львівської 

політехніки. У розділі «Пам’ятні медалі» подано зображення та опис 32 медалей, (з них 14 спортивних) 

виготовлених за часів Австро-Угорщини та Польщі, в радянський період та в роки незалежної України. Розділ 

«Значки» представлений зображенням та описами понад 140 значків, які виготовлено у Львівській політехніці 
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від 20 років ХІХ століття до ювілейних дат університету та його структурних підрозділів (інститутів, факультетів, 

кафедр, коледжів, конструкторських бюро, наукових лабораторій, клубів, оздоровчо-спортивних таборів), а 

також з нагоди всесоюзних, всеукраїнських та міжнародних наукових семінарів, колоквіумів, конференцій та 

симпозіумів, які проводились у Львівській політехніці. Частина значків була випущена для відзначення участі 

політехніків у студентських будівельних законах та з нагоди проведення посвячень першокурсників у студенти 

та зустрічей випускників Львівської політехніки різних років випуску, а також громадськими організаціями та 

органами студентського самоврядування. Серед них є значки, випущені до студентських фестивалів «Весна 

політехніка» та професійних і державних свят, які відзначали у Львівській політехніці. Новим у цьому виданні 

каталога є розділ «Шеврони», який містить зображення та опис 15 нарукавних шевронів, 6 з яких носили на 

своєму одязі викладачі та студенти Львівської політехніки, а 9 – курсанти Військового інституту Львівської 

політехніки.

Каталог укладено на підставі приватних колекцій його укладачів та багатьох інших працівників Львівської 

політехніки. Висловлюємо щиру вдячність О. М. Іванчуку, Б. І. Кіндрацькому, А. І. Кос, І. В. Кузьо, Б. І. Стаднику, 

Я. Є. Михалевичу, А. А. Прохорову, І. В. Савицькому, В. Л. Старчевському, О. Л. Телепу, В. Ф. Ткаченку, 

І. С. Тревозі за надані медалі та значки про Львівську політехніку зі своїх колекцій для фотографування та 

опису і розміщення в каталозі, а також ректору Львівської політехніки Ю. Я. Бобалу та директору Видавництва 

Львівської політехніки І. П. Паров’яку за сприяння у підготовці та виданні цього каталогу.

Безумовно, що в каталог увійшли не всі пам’ятні медалі, значки та шеврони Львівської політехніки, оскільки 

частину з них ще не знайдено. Надіємось, що в результаті подальшого пошуку їх обов’язково відшукаємо і 

додамо в наступному випуску каталогу. Укладачі будуть вдячні усім, хто зможе їм у цьому допомогти.
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