


1. Назва музею: Археологічний музей Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

2. Профіль: археологічний 
3. Форма власності: державна 
4. Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка 
5. Підпорядкування: Міністерство освіти і науки України 
6. Заклад, що здійснює методичне керівництво: Львівський історичний 

музей 
7. Статус: громадський музей 
8. Категорія музею (за групою оплати праці) 
9. Адреса музею: Львівський національний університет імені Івана Франка, 

історичний факультет, 79000, Львів, вул. Університетська, 1, аудиторія 
337, тел. (032)239–43–76 

10.  Короткі історичні відомості:  
Формування археологічних колекцій Львівського університету розпочалося 

в останній чверті ХІХ ст. У 1880 р. проф. Людвіка Цвіклінський створив 
Археологічний кабінет, колекцію якого становили гіпсові копії античних 
скульптур та дидактичні матеріали для вивчення класичної археології. До 
кабінету 1898 р. передано матеріали з розкопок проф. Ісидора Шараневича 
на могильнику висоцької культури біля с. Чехи (Лугове). На початку ХХ ст. 
Археологічний кабінет перебував під керівництвом професора класичної 
археології та праісторії Кароля Гадачека. У міжвоєнний період археологічні 
колекції знаходилися в розпорядженні кафедр класичної археології 
проф. Едмунда Булянди та праісторії проф. Леона Козловського. На їх 
основі наприкінці 1939 р. при кафедрі археології, яку очолював Ярослав 
Пастернак, засновано Археологічний музей. Завідувачем музею у лютому 
1940 р. призначений Іван Старчук. Однак незабаром діяльність музею була 
припинена. Музей відновлено у 1966–1967 рр. на базі фондів відділу 
археології Інституту суспільних наук, який тоді перебував у складі 
Львівського університету. Завідувачами відновленого музею були 
Володимир Зварич (у 1967–1971 рр.), Роман Чайка (у 1972–2005 рр.), Тарас 
Милян (у 2005–2006 рр.), Ярослав Погоральський (з 2006 р.). 
11.  Структура музею: немає. 
12. Керівний склад музею:  

завідувач – Погоральський Ярослав Володимирович, 1978 р. н.,  
освіта вища, спеціальність – історик-археолог, викладач історії;  
стаж роботи в музеї – 9 років. 

13.  Персонал музею:  
1. Всього працівників: 2 (завідувач музеєм, зберігач фондів) 
2. Мають вищу фахову освіту: 2 
14.  Нерухомі пам’ятки у складі музею: немає.  
15. Характеристика музейного приміщення: пристосоване (4 кімнати та 

фондосховище). Музей знаходиться в головному корпусі Львівського 
національного університету імені Івана Франка, побудованому для 
Галицького сейму у 1877–1881 рр. за проектом Ю. Гохбергера.  

16. Технічний стан приміщення: потребує ремонту. 
17. Загальна площа:155,4 кв. м 



Експозиційна: 137,4 кв. м 
Фондосховище: 18 кв. м 
18.  Охорона: функціонує охоронна сигналізація. 
19.  Технічне оснащення: 2 комп’ютери, БФП, 2 принтери. 
20.  Фонди музею:  
Музейних предметів основного фонду: 35 тис. одиниць зберігання. 
Музейних предметів науково-допоміжного фонду: 76 
21. Характеристика експозиційних розділів: 
І. Доба палеоліту – мезоліту (1 млн. років тому – VI тис. до н. е.) 
ІІ. Доба неоліту – ранньої бронзи (VI–II тис. до н. е.) 
ІІІ. Доба пізньої бронзи – раннього заліза (ІІ–І тис. до н. е.) 
IV. Ранні слов’яни. Київська Русь (І–XIV ст.) 
Кількість предметів основного фонду в експозиції: 1,36 тис. од. 
Остання реекспозиція: зали І–ІІІ – 1987–1989 рр., зал IV – 1994–1995 рр. 
22.  Режим роботи: понеділок-п’ятниця, 9.00–18.00, обідня перерва 13.00–

14.00. Вихідні дні – субота, неділя 
 
 
 
 
Декан історичного факультету, 
професор              Шуст Р. М. 
 
 
Завідувач музею        Погоральський Я. В. 
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