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У публікації подано архівні матеріали, які відображають діяльність Львівського університету
станом на вересень 1940 р., тобто через рік після початку його радянізації. Порівняно з
міжвоєнним періодом, університет зазнав суттєвої реорганізації своєї факультетсько-кафедральної
структури, значних змін в адміністративній сфері та організації навчального процесу. Навчальний
заклад зіткнувся також з багатьма побутовими проблемами радянської дійсності, залишаючись,
попри це, потужним навчально-науковим центром.

Ключові слова: Львівський університет, факультет, кафедра, професорсько-викладацький
склад.

Наприкінці вересня 1939 р., з приєднанням Західної України до УРСР,
розпочалася радянська реорганізація Львівського університету (офіційна назва
у міжвоєнний період – Університет Яна Казимира у Львові, після встановлення
радянської влади – Львівський державний університет, з 8 січня 1940 р. –
Львівський державний університет імені Івана Франка). Її початковий період
можна обмежити одним роком – від кінця вересня 1939 р. до кінця вересня 1940 р.

За цей рік на радянський взірець було перебудовано керівні органи навчального
закладу, змінено структуру факультетів університету, зокрема, ліквідовано
теологічний факультет (у дусі радянської релігійної політики); на базі медичного
факультету створено Львівський державний медичний інститут; математично-
природничий факультет розділено на фізико-математичний і природничий, а
гуманітарний – на філологічний та історичний. Саме на вересень 1940 р. можна
зробити узагальнену характеристику першого навчального року на цих
новостворених факультетах, а також загалом діяльності Львівського університету.

Пропонований Вашій увазі документ – “Акт 23–27 вересня 1940 року”,
містить саме таку інформацію. Вона може послужити тлом для характеристики
кожного окремого факультету університету за “перших совітів”, у тому числі й
історичного. В “Акті...” одночасно відображено всі сфери діяльності
університету – адміністративну, навчальну, наукову, побутову.

Оскільки “Акт...” є наслідком ведення документації університету першого
періоду його радянізації, у ньому присутні усі характерні для тодішньої
документації особливості: значна кількість скорочень (наприклад, “теорет.
фіз.” – “теоретична фізика”, “порівняльн. мовознавства” – “порівняльного
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мовознавства” тощо), уникнення повторів однакових слів, наприклад, слова
“кафедра”, “курс” у їхньому переліку (заміна їх прочерками) тощо. Для
полегшення сприйняття інформації документа, під час його опрацювання для
публікації, він був адаптований: практично усі скорочення знято; уніфіковано
пунктуацію, написання скорочень (типу м2 (замість мкв) та м3 (замість мкб),
крб. (карбованці), чол. (чоловік, тобто осіб) тощо), оформлення таблиць; виправлено
деякі граматичні опечатки, проте тогочасний правопис тексту збережено.

Зазначимо, що в “Акті...” зустрічається одночасно декілька форм написання
назв тих самих кафедр. Це – характерна ознака офіційної документації
Львівського університету за “перших совітів”, а також у перші повоєнні роки.
Однак саме пропонований документ дає найбільш чітке уявлення про
кафедральну структуру навчального закладу на вересень 1940 р.

АКТ 23–27 ВЕРЕСНЯ 1940 РОКУ *

(Державний архів Львівської області, ф. Р-119 (Львівський державний університет
ім. І. Франка), оп. 3, спр. 335 (Акт передачі справ та майна Університету), 50 арк.)

Ми, що нижче підписані, колишній ректор Львівського Державного Університету
імені Івана Франка товариш МАРЧЕНКО Михайло Іванович та новопризначений
виконувач обов’язків ректора Університету товариш БИЧЕНКО Георгій Степанович1, у
присутності представника Народного Комісаріату Освіти СРСР товариша ІВАШИНИ,
склали цей акт у відповідність до постанови Радянського Народного Комісаріату СРСР від
2 березня 1938 року про порядок передачі підприємства та установ керівниками, про те,
що товариш МАРЧЕНКО передає, а товариш БИЧЕНКО приймає справи Університету.
Стан Університету характеризується слідуючим:

УЧБОВО-НАУКОВА ЧАСТИНА
І. Загальні відомості
У Львівському Державному Університеті є пять факультетів:
1. Філологічний факультет з спеціальностями:
а) української мови й літератури;
б) польської мови й літератури;
в) німецької мови й літератури;
г) французької мови й літератури;
д) англійської мови й літератури;
* Стиль викладу збережено.
1 Історик Михайло Іванович Марченко (1902–1983), котрий наприкінці 1930-х років обіймав

посади завідувача сектором феодальної доби Інституту історії України та завідувача кафедрою
історії Київського педагогічного інституту, 16 жовтня 1939 р. за рішенням політбюро ЦК КП(б)У
був призначений ректором Львівського університету. Проте, через потужну українізацію
навчального закладу, розпочату М. Марченком, у вересні 1940 р. його змістили з посади
(23 червня 1941 р. заарештували за звинуваченням у націоналізмі). Новим ректором Львівського
університету став історик, випускник Київського лісного інституту (1926) та Московського
інституту сходознавства (1939) Георгій (Юрій) Степанович Биченко (1900–1942), котрий обіймав
цю посаду до кінця червня 1941 р., водночас очолюючи новостворену для нього кафедру історії
колоніальних і залежних країн.
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Михайло Марченко

Юрій Биченко (ліворуч) та
Кирило Студинський

(газетна репродукція, 1940)
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е) класичної філології;
ж) східних мов.
2. Історичний факультет.
3. Юридичний факультет.
4. Фізико-математичний факультет з спеціальностями:
а) фізика;
б) математика.
5. Природничий факультет з спеціальностями:
а) хімія;
б) біологія;
в) географія;
г) геологія.
Склад студентів по факультетам та професури до цього додається ([Додатки]). На

1939/40 учбовий рік Всесоюзний Комітет у справах Вищої Школи при Радянському
Народному Комісаріаті в Університеті установив 72 кафедри, а фактично створено 66, з
яких загально-університетських 6. До загально-університетських кафедр відносяться:

1. Кафедра основ марксизму-ленінізму;
2. Кафедра політичної економії;
3. Кафедра діалектичного і історичного матеріалізму;
4. Кафедра педагогіки і психології;
5. Кафедра фізкультури;
6. Кафедра військової підготовки.
До Університетських кафедр відноситься:
І. Філологічний факультет (15 кафедр):
1) української мови;
2) української літератури старовинної;
3) української літератури нової;
4) російської мови й літератури;
5) польської мови;
6) польської літератури;
7) німецької мови й літератури;
8) французької мови й літератури;
9) англійської мови й літератури;
10) класичної філології;
11) східних мов;
12) західно-европейської літератури;
13) загального мовознавства;
14) слав’янської філології;
15) фольклору і етнографії.
ІІ. Історичний факультет (7 кафедр):
1) стародавньої історії;
2) історії середніх віків;
3) нової історії;
4) історії народів СРСР;
5) історії України;
6) історії мистецтва;
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7) археології.
ІІІ. Юридичний факультет (9 кафедр):
1) цивільного права;
2) кримінального права;
3) цивільного процесу;
4) історії держави та права;
5) міжнароднього права;
6) радянського державного права і теорії держави та права;
7) історії держави та права народів СРСР;
8) судової медицини й криміналістики;
9) земельного, колгоспного і трудового права.
IV. Фізико-математичний факультет (9 кафедр):
1) геометрії;
2) математичного аналізу І;
3) математичного аналізу ІІ;
4) вищої алгебри;
5) теорії ймовірностей;
6) механіки;
7) експериментальної фізики;
8) теоретичної фізики;
9) астрономії.
V. Природничий факультет (20 кафедр):
1) морфології і систематики рослин;
2) анатомії і цитології рослин;
3) фізіології рослин;
4) мікробіології;
5) біохімії;
6) загальної зоології;
7) зоології і порівняльної анатомії хребетних і безхребетних;
8) фізіології тварин;
9) дарвінізму;
10) палеонтології;
11) геології;
12) петрографії;
13) кристалографії;
14) мінералогії;
15) геофізики і метеорології;
16) географії;
17) неорганічної і аналітичної хімії;
18) органічної хімії;
19) фізичної і колоїдної хімії;
20) загальної хімії.

КЕРІВНИЙ СКЛАД УНІВЕРСИТЕТУ
1) Проректор по науковій частині – професор, доктор, дійсний член Академії Наук

УРСР СТУДИНСЬКИЙ К. Й.;
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2) Виконувач обов’язків проректора по учбовій частині, професор, доктор
ХРАПЛИВИЙ З. В.;

3) Учений секретар Ради Університету, професор, доктор ПОЛЯНСЬКИЙ Ю.[І.];
4) Помішник ректора по заочній освіті БІЛИК;
5) Виконувач обов’язків помішника ректора по адміністративно-господарській частині

МАМЕНКО2

СКЛАД ДЕКАНАТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ
Керівний склад деканатів факультетів укомплектовано повністю, за вийнятком одного

помішника декана природничого факультету.
1) Декан філологічного факультету – професор, доктор СІМОВИЧ В. І.;
Помішники декана – професор, доктор ЧЕРНИ [З.] та старший викладач

ВИШНЕВСЬКИЙ [І. П.];
2) Декан історичного факультету – виконувач обов’язків професора, кандидат

філософських наук БРАГІНЕЦЬ А. С.;
3) Декан юридичного факультету – доцент НЕДБАЙЛО [П. О.];
Помішник декана – професор, доктор права ВЕРГАНОВСЬКИЙ [В. Й.];
4) Декан фізико-математичного факультету – професор, доктор БАНАХ [С.];
Помішник – професор, доктор ЗАРИЦЬКИЙ [М. О.];
5) Декан природничого факультету – професор, доктор БІСКУПСЬКИЙ [C.];
Помішники декана – професор, доктор ТИСОВСЬКИЙ [О. В.] і виконувач обов’язків

доцента ДЕРКАЧ [Ф. А.]3.

2 Отже, до керівництва університету належали представники західноукраїнської інтелігенції –
відомі вчені: літературознавець Кирило Йосипович Студинський (1868–1941), фізик Зенон
Васильович Храпливий (1904–1983), географ, геолог та археолог Юрій Іванович Полянський
(1893–1975). Щодо постатей Білика та Маменка, то інформація про них уточнюється.

3 У призначенні керівництва факультетів Львівського державного університету імені Івана
Франка бачимо таку закономірність: до керівного складу більшості з них входили представники
львівської інтелігенції (українці або поляки) та новоприбулі з УРСР викладачі (українці або
росіяни). Наприклад:

– філологічний факультет: декан – представник західноукраїнської інтелігенції Василь Іванович
Сімович (1880–1944), помічники декана – поляк Зиґмунт Черни (1888–1975) та український
літературознавець, уродженець Житомирської області, скерований до Львова у 1939 р., Іван
Прокопович Вишневський (1907–1994);

– юридичний факультет: декан – уродженець Брянської області Росії, колишній викладач
Харківського юридичного інституту Петро Омелянович Недбайло (1907–1974), помічник
декана – уродженець Стрийщини Володимир Йосипович Вергановський (1876–1946);

– природничий факультет: декан – поляк Стефан Біскупський (1900–1942), помічники декана –
представник західноукраїнської інтелігенції Олександр Васильович Тисовський (1886–1968) та
уродженець Миколаївської області УРСР, скерований до Львова у 1939 р., Федір Андрійович
Деркач (1908–1987).

Іншою була ситуація на фізико-математичному факультеті, яким керували лише представники
місцевої львівської інтелігенції, але поляк і українець (декан – Стефан Банах, помічник декана –
Мирон Онуфрійович Зарицький), та на історичному факультеті, який очолив уродженець
Полтавщини Андрій Степанович Брагінець (без помічників).
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МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДР
Всі кафедри, за вийнятком російської мови й літератури, військової підготовки і

фізкультури, забезпечено обладнаними кабінетами в основному та лабораторіями.
УЧБОВІ ПЛАНИ І ЇХ ВИКОНАННЯ ЗА 1939/40 РІК

Всі факультети мають стабільні учбові плани по всім спеціальностям, затверджені
Всесоюзним Комітетом у справах Вищої Школи, старші курси мають перехідні плани,
затверджені Народним Комісаріатом Освіти УРСР.

АНАЛІЗ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТІВ

І. ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Факультет створений на базі реорганізації гуманістичного відділу колишнього

польського університету.
На час передачі факультет налічує 14 [15. – Ред.] кафедр, а саме:
1. Кафедра української мови: керівник – професор, доктор СІМОВИЧ;
2. Кафедра старої української літератури: керівник – дійсний член Академії Наук УРСР,

професор СТУДИНСЬКИЙ;
3. Кафедра нової української літератури: керівник – дійсний член Академії Наук УРСР,

професор ВОЗНЯК;
4. Кафедра російської мови й літератури: посада керівника не заміщена, тимчасовий

виконувач обов’язків – старший викладач ГУПАЛО;
5. Кафедра польської мови: керівник – професор, доктор ТАШИЦЬКИЙ;
6. Кафедра польської літератури: керівник – професор, доктор КЛЯЙНЕР;
7. Кафедра французької мови й літератури: керівник – професор, доктор ЧЕРНИ;
8. Кафедра німецької мови й літератури: керівник – професор, доктор

КОЛЬБУШЕВСЬКИЙ;
9. Кафедра англійської мови й літератури: виконувач обов’язків керівника – професор,

доктор ТАРНАВСЬКИЙ;
10. Кафедра класичної філології: керівник – професор, доктор ГАНШИНЕЦЬ;
11. Кафедра слав’янської філології: керівник – професор, доктор СВЄНЦІЦКИЙ;
12. Кафедра західно-европейської літератури: керівник – професор, доктор

РУДНИЦЬКИЙ;
13. Кафедра східнього мовознавства: керівник – професор СТАСЯК;
14. Кафедра фольклору і етнографії: керівник – дійсний член Академії Наук УРСР,

професор КОЛЕССА Філарет;
15. Кафедра загального мовознавства: керівник – професор КУРИЛОВИЧ4.
Кафедра української мови налічує 19 членів (1 завідувач кафедрою, 1 професор,

2 доценти, 6 старших викладачів, 7 молодших викладачів та 2 лаборантів). Крім цього
працюють іще члени кафедри слав’янської філології.

4 Як бачимо, кафедри філологічного факультету очолили викладачі, яких можна поділити на
три групи. До першої належали українські філологи львівського наукового середовища, які у
міжвоєнний період, через політичні переслідування з боку польської влади, викладали лише у
гімназіях (зокрема, Українській академічній гімназії у Львові) та таємному Українському
університеті у Львові. Серед них: філолог-україніст Василь Іванович Сімович (1880–1944),
літературознавці Кирило Йосипович Студинський (1868–1941), Михайло Степанович Возняк
(1881–1954), Михайло Іванович Рудницький (1889–1975), фольклорист Філарет Михайлович
Колесса (1871–1947). Єдиним викладачем новоствореного філологічного факультету, що у
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Кафедра старої української літератури має 3 членів (1 завідувач кафедрою, 2 доценти),
а нової – 7 (1 завідувач кафедрою, 1 професор, 2 доценти, 1 асистент і 2 лаборанти).

Кафедру російської мови й літератури обслуговує 14 членів (1 виконувач обов’язків
завідувача кафедрою, 6 старших викладачів і 7 викладачів), крім цього викладає ще 1 член
кафедри слав’янської філології (професор).

Кафедра польської мови має [5] працівників (1 завідувач кафедрою, 1 професор,
1 доцент, 1 асистент і 1 лаборант).

Кафедра польської літератури налічує 8 членів (1 завідувач кафедрою, 2 професорів,
1 доцент, 3 асистенти і 1 лаборант).

При кафедрі французької філології працює 13 людей (1 завідувач кафедрою,
1 професор, 2 доценти, 1 старший викладач, 3 викладачі, 1 асистент, 1 лаборант і 3 викладачі
за погодинною оплатою).

Кафедра німецької філології має 16 членів (виконувач обов’язків завідувача кафедрою,
1 професор, 2 доценти, 5 старших викладачів, 4 викладачі, 1 асистент, 1 старший і
1 молодший лаборант).

Кафедра англійської філології налічує 8 працівників (1 виконувач обов’язків завідувача
кафедрою, 1 доцент, 1 старший викладач, 3 викладачі, 1 старший лаборант, 1 науковий
співробітник, що виконує обов’язки лаборанта).

При кафедрі класичної філології працює 14 людей5 (1 завідувач кафедрою,
2 професорів, 4 доценти, 1 старший викладач, 1 викладач, 3 асистенти, 1 старший
лаборант).

Кафедру оріенталістики обслуговує 9 працівників6 (1 завідувач кафедрою, 2 доценти,
1 старший викладач, 1 викладач, 1 асистент, 2 лаборанти).

Кафедра історії західно-европейської літератури має 2 працівників (1 завідувач
кафедрою, 1 лаборант).

Кафедра загального мовознавства налічує 4 членів (1 завідувач кафедрою, 2 доценти,
1 лаборант).

При кафедрі слав’янської філології працює 4 людей (1 завідувач кафедрою, 1 професор,
1 доцент з погодинною оплатою, 1 асистент); всі вони працюють разом з тим, або при

міжвоєнний період викладав в Університеті Яна Казимира у Львові (як приват-доцент), водночас
співпрацюючи з Українським університетом у Львові, був славіст Іларіон Семенович Свєнціцький
(1876–1956).

Другу групу становили відомі польські філологи, які у міжвоєнний період очолювали у
Львівському університеті кафедри, залишившись їхніми завідувачами й після його радянізації.
Це, зокрема, полоністи Вітольд Ташицький (1898–1979), Юліуш Кляйнер (1886–1957) та Казімеж
Кольбушевський (1884–1943), романіст Зиґмунт Черни (1888–1975), германіст Владислав
Тарнавський (1885–1951), класик Ришард Ґаншинець (1888–1958), сходознавець Стефан Стасяк
(1884–1962), індоєвропеїст і семітолог Єжи Курилович (1895–1978). Відзначимо, що, наприклад,
К. Кольбушевському у Львівському державному університеті імені Івана Франка довелося
перекваліфікуватися, адже в Університеті Яна Казимира у Львові він завідував не кафедрою
німецької мови та літератури, а кафедрою давньої польської літератури.

До третьої групи викладачів філологічного факультету належав Костянтин Карпович Гупало,
який прибув до Львова після приєднання Західної України до УРСР для заміщення новоствореної
кафедри російської мови й літератури Львівського університету.

5 13 осіб.
6 8 працівників.
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кафедрі російської мови (завідувач кафедрою), або при кафедрі української мови (доцент,
асистент, професор).

Кафедра фольклору і етнографії має 4 члени (1 завідувач кафедрою, 1 професор,
1 асистент, 1 старший лаборант).

Всіх: завідувачів кафедрами 15, професорів кафедр 10, доцентів 22, старших
викладачів 26, асистентів 11, лаборантів 11.

З початком учбового року 1940/41 склад студентів був такий:

Таким чином, у 1940/41 році буде 75 випускників, до яких доведеться долічити ще 8–
10 так званих абсольвентів, що закінчили університет за польських часів, але не встигли
приступити до державного екзамену.

За 1939/40 рік учбовий план виконано пересічно в 95%, і то на:
українській філології в 100%;
польській філології в 96%;
французькій філології в 96%;
німецькій філології в 101%;
англійській філології в 90%;
класичній філології в 91%;
оріенталістичній філології в 94%.
Успішність студентів за 1939/40 рік: відмінників було на І курсі 9%; на ІІ курсі – 10%;

на ІІІ курсі – 6%; на ІV курсі – 8%.
Оцінки були такі:

 І курс І курс, 
2 семестр ІІІ курс IV курс Разом 

Українська філологія 198 106 – 10 314 
Польська філологія 52 12 15 8 87 
Французька філологія 37 20 6 15 78 
Німецька філологія 38 41 12 21 112 
Англійська філологія 26 21 6 – 53 
Класична філологія 14 9 8 19 50 
Східне мовознавство – 14 18 2 34 
 365 223 65 75 728 
 

 відмінні добрі посередні 
І курс 393 238 139 
ІІ курс 115 133 60 
ІІІ курс 163 155 53 
IV курс 114 68 57 
 Не відповідало вимогам перед канікулами 18%, досклало з кінцем серпня 15,5%, не

відповіло вимогам для переведення на старші курси всього 2,5%.
Відвідування лекцій студентами виявило 70% (в лютому й березні морози, неопалювані

залі, недуги тощо).
Засідань факультету відбулося 6; з них 2 – наукові; організаційних засідань – 13.
Засідань кафедр було взагалі 85, і то на:
українській мові – 8 організаційних, 4 наукових;
українській літературі – 2 організаційних, 1 наукових;
російській мові – 5 організаційних, 3 наукових;
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польській літературі – 3 організаційних, 2 наукових;
французькій [філології] – 7 організаційних, 2 наукових;
німецькій [філології] – 5 організаційних, 0 наукових;
англійській філології – 4 організаційних, 0 наукових;
польській мові – 3 організаційних, 6 наукових;
класичній філології – 4 організаційних, 4 наукових;
кафедрі загального мовознавства – 6 організаційних, 0 наукових;
оріенталістики – 8 організаційних, 0 наукових;
слав’янської філології – 2 організаційних, 2 наукових;
фольклору і етнографії – 3 організаційних, 2 наукових.
Разом – 60 і 25, або разом 85 засідань.
При кафедрах існують кабінети. Всі вони, крім кафедри російської мови й літератури

та кафедри західно-европейської літератури, мали свої підручні наукові бібліотеки,
кількістю понад 55.000 томів, а саме кафедра:

української мови має 1.200 томів;
української літератури – 4.000 томів;
польської мови – 1.728 томів;
польської літератури – 2.675 томів;
французької філології – 10.000 томів;
німецької філології – 7.000 томів;
англійської філології – 1.200 томів;
класичної філології – 11.000 томів;
слав’янської філології – 2.000 томів;
порівняльного мовознавства7 – 900 томів;
східного мовознавства – 5.000 томів;
фольклору і етнографії – 6.000 томів.
Виявляється в кабінетах брак нової літератури, головно мовознавчої.
Філологічний факультет підготував, разом з історичним факультетом, 2 томи “Наукових

Записок”, з них один на 16 аркушів цими днями виходить з друку, другий приготовляється
до друку.

При 12 кафедрах були наукові читальні. Музеї оріенталістики, фольклору й етнографії
мають 340 експонатів (оріенталістики – 40, фольклору – 300).

З приводу 100-ліття появи першого Шевченкового “Кобзаря” факультет улаштував
наукову Шевченківську сесію у квітні 1940 року й Шевченківську виставу, проведено
велике Шевченківське свято. Улаштовано також свято роковин смерті Івана Франка та
вечір на пошану 10-річчя смерти Маяковського.

Підготовка до нового навчального року
Число студентів в порівнянні до 1939/49 року зросло за рахунок нового прийому на

388 чоловік.
На всіх відділах факультету лекції на І і [ІІ] курсі за нормальним планом Всесоюзного

Комітету у справах Вищої Школи та Народного Комісаріату Освіти УРСР; ІІІ і IV курс
польської, німецької, англійської та французької філології, себто студенти, що перейшли
з колишнього польського університету, працюють за перехідними планами Народного
Комісаріату Освіти УРСР; класична, оріенталістична й українська філологія таких планів

7 Мається на увазі кафедра загального мовознавства.
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не одержали, але ж такі плани уклали на зразок вище згаданих, у порівнянні з нормальним
планом, і працюють за ними.

Для всіх дисциплін, крім оріенталістики та класичної філології, програми є.
Розклад годин складено до початку нового учбового 1940/41 року й доведено до відому

студентів та професорів.
Робочі плани здебільша зложені, складається тематика наукової роботи на 1940/41 рік.
Викладовським складом факультет забезпечений.
Організацію навчального процесу розпочато відповідно до вказівок Всесоюзного

Комітету у справах Вищої Школи та Народного Комісаріату Освіти УРСР, виділено старостів
та їх заступників.

Запроваджено облік учбової праці за існуючими для Вишів формами.

ІІ. ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Факультет створений у грудні 1939 року.
На час передачі в складі факультету – 7 кафедр.

Склад кафедр
До складу історичного факультету входять такі кафедри:
1. Кафедра археології – завідувач кафедрою професор ПАСТЕРНАК. При кафедрі є

археологічний музей, заснований минулого року силами кафедри з матеріалу, викопаного
кафедрою. При кафедрі є кабінет і бібліотека (1438 томів наукових творів), а також
фотографічна майстерня.

2. Кафедра стародавньої історії – завідувач кафедрою доцент МАЄВСЬКИЙ. При
кафедрі є кабінет і бібліотека (1547 томів наукової і учбової літератури).

3. Кафедра історії середніх віків – посада завідувача кафедрою не заміщена. При кафедрі
є кабінет і бібліотека (5597 томів наукової і учбової літератури, а також збірки
палеографічні, сфрагістичні, нумізматичні і інші).

4. Кафедра нової історії – посада керівника кафедри не заміщена. Виконувач обов’язків
завідувача кафедрою старший викладач СКАБА. При кафедрі є кабінет і бібліотека
(3035 томів наукової і учбової літератури).

5. Кафедра історії України – завідувач кафедрою професор КРИПЯКЕВИЧ. При кафедрі
є кабінет і бібліотека (3741 томів наукової і учбової літератури).

6. Кафедра історії народів СРСР – завідувач кафедрою виконувач обов’язків професора
ОСЕЧИНСЬКИЙ. При кафедрі є кабінет і бібліотека (1337 томів наукової і учбової
літератури).

7. Кафедра історії мистецтва – завідувач кафедрою професор ПОДЛЯХА8. При кафедрі
є кабінет і бібліотека (3495 томів наукової і учбової літератури, переважно з історії
західнього та східнього мистецтва).

8 Кафедри історичного факультету на вересень 1940 р. очолювали шість осіб (адже посада
завідувача кафедрою історії середніх віків залишалася вакантною):

– двоє представників західноукраїнської інтелігенції, які досі через політичний тиск польської
влади не мали доступу до викладацьких посад в Університеті Яна Казимира у Львові, – провідний
український археолог Ярослав Іванович Пастернак (1892–1969) і відомий історик Іван Петрович
Крип’якевич (1886–1967);

– двоє представників польської історичної науки, які до 1939 р. викладали в Університеті Яна
Казимира у Львові: археолог та історик-античник Казімеж Маєвський (1903–1981) та мистецтвознавець
Владислав Подляха (1875–1951);
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Кабінети кафедр не достатньо забезпечені новою учбовою літературою (кафедра
середніх віків має всього 3 примірники, кафедра старинної історії – 5 примірників), а
також науковою літературою. Особливо не забезпечені літературою для наукової і учбової
роботи кафедри історії народів СРСР і історії України. Всі кафедри працюють за новими
радянськими програмами, всі викладачі склали робочі плани. Кафедри укомплектовані
професорами і викладачами так:

професорів – 5, доцентів – 4, старших викладачів – 9, із них 15 мають друковані праці
в різній кількості. Всі професори і доценти до цього часу ще не пройшли затвердження в
учених ступенях і званнях.

Не заміщено посади: професора завідувача кафедрою історії середніх віків, професора
завідувача кафедрою історії нових часів.

Кафедри працюють за своїми планами, хоч плани їх мають чимало недоліків як в
частині розгортання науково-дослідницької роботи, так і учбової. Тематика наукової
роботи не виконується в строки, передбачен[і] планами. За минулий рік силами
історичного та філологічного факультетів підготовлено 2 збірники наукових записок, із
котрих один пішов до друку, а другий буде зданий до друку в найближчий час. Кафедри
провадять засідання 2 рази на місяць. Протягом минулого року заслухано дві наукові
доповіді (кафедра археології). Літом цього року кафедра археології провадила археологічні
розкопки в терені Старого Галича (Крилоса) і Плісниська, в як[их] брало участь 4 члени
кафедри і 15 студентів.

Склад студентів
І курс (вступники) – 82 студентів;
І курс (ІІ семестр) – 92 студентів;
ІІІ курс – 26 студентів;
IV курс – 21 студент;
IV курс (випускники в грудні) – 37 студентів;
разом по факультету – 258 студентів.
Допущено до державних іспитів в місяці червні 1940 року 11 студентів, з того

абсольвентів колишнього польського університету – 5 студентів.
Зважаючи на недостатню підготовленість студентів старшого курсу, що перейшли з

колишнього польського університету, вони будуть складати державні іспити в грудні
1940 року, відповідно до погодження з Всесоюзним Комітетом у справах Вищої Школи і
Народним Комісаріатом Освіти.

В червні цього року зроблено випуск студентів по спеціальності педагогіки в кількості
7 чоловік.

Виконання учбового плану. 1939/40 учбовий рік
І курс – 92% (недовиконання по фізкультурі за відсутністю викладача);
ІІ курс – 81% (недовиконання по історії російської літератури за відсутністю викладача);
ІІІ курс – 80% (недовиконання по історії СРСР й історії України в зв’язку з недостатньою

кількістю викладачів);
IV курс – 90% (план поширено і продовжено до грудня 1940/41 року).
До цього [треба] додати, що зимою, в зв’язку з відсутністю палива, протягом двох до

трьох тижн[ів] не було навчання на факультеті.

– двоє істориків з УРСР, скерованих до Львова у 1939 р.: уродженець Полтавщини Андрій
Данилович Скаба (1905–?) та уродженець Вінничини Василь Костянтинович Осечинський (1904–
1981).
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Успішність студентів за 1939/40 рік
відмінників – 13%;
І курс – 65% відмінно і добре;
ІІ курс – 43% відмінно і добре;
ІІІ курс – 68% відмінно і добре;
IV курс – 43% відмінно і добре.
Відвідування студентами лекцій пересічно складано: І курс – 77%, ІІ курс – 60%,

ІІІ курс – 72,5%, IV курс – 67,3%.
Великий процент невідвідування пояснюється переважно захоруваннями студентів, а

також іншими поважними причинами, а крім того, частина студентів, яка відсіялася
протягом минулого року, довгий час обліковувалась і збільшувала процент невідвідування.

Серед студентів було організовано соціалістичне змагання між групами і курсами.
Підготовка до нового учбового 1940/41 року

Навчальний рік розпочався нормально. Всі курси читаються за учбовим науковим
планом, за винятком історії середніх віків XVI–XVII століть, що не читається за відсутністю
професора.

І курс (вступники) і І курс (ІІ семестр) працюють за нормальним планом, а всі старші –
за переходовим. Перехідний план затверджений Народним Комісаріатом Освіти УРСР.

Всі курси читаються за програмами радянських університетів. Проте ряд професорів
і викладачів ще не опрацювали курсів відповідно до радянських програм. Лекції читаються
українською мовою, за винятком професорів Подляхи і Модельського9, які ще не перейшли
на українську мову.

Протягом 19 днів навчання зривів лекцій без поважних причин не було. Був випадок
неявки на лекцію викладача Карманського10 в зв’язку з хворобою й запізне повідомлення
його про захорування, внаслідок чого заміняти його не було можливим. Серед студентів
трудова дисципліна добра. Випадки невідвідування пояснюються поважними причинами
(перебуванням на військових зборах, запізне повідомлення про зарахування на
Університет, перебування на лікуванні і інші).

Забезпечено стипендіями 179 студентів, забезпечено гуртожитками 116 студентів.

ІІІ. ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
На час передачі в складі факультету є 9 кафедр:
1. Кафедра цивільного права: керівник – професор, доктор ПШИБИЛОВСЬКИЙ;
2. Кафедра кримінального права: керівник – професор ПАШЕ-ОЗЕРСЬКИЙ;
3. Кафедра цивільного процесу: керівник – професор, доктор ВЕРГАНОВСЬКИЙ;
4. Кафедра історії держави та права: керівник – професор, доктор ДОМБКОВСЬКИЙ;
5. Кафедра міжнародного права: керівник – професор ДЯБЛО;
6. Кафедра радянського державного права і теорії держави та права: керівник –

професор НЕДБАЙЛО;
7. Кафедра історії держави та права народів СРСР: керівник – доктор КОРАНИ;

9 Теофіль Еміль Модельський (1881–1967) – польський історик-медієвіст, у 1930–1939 рр. –
професор кафедри історії середніх віків і директор Архіву Львівського університеу.

10 Петро Сильвестрович Карманський (1878–1956) – український поет і перекладач,
громадський діяч. У 1939–1941 рр. – старший викладач кафедри української мови Львівського
університету.
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8. Кафедра судової медицини й криміналістики: керівник – доцент, кандидат медичних
наук ЦИПКОВСЬКИЙ;

9. Кафедра земельного, колгоспного і трудового права: керівник – доцент ДЖЕНЮК11.
Склад студентів

І курс – 93 чол.;
ІІ курс – 73 чол.;
ІІІ курс – 139 чол.;
IV курс – 134 чол.;
110 чол. – випускників, що складають державні іспити у вересні цього року.
Разом 549 чол.
Крім того, допущено до державних іспитів абсольвентів колишніх польських

університетів – 9 чол.
Виконання учбового плану за 1939/40 рік

І курс – 100,4%;
ІІ курс – 95,3%;
ІІІ курс – 98,0%;
IV курс – 99,4%.

Успішність студентів за 1939/40 учбовий рік
Відмінників – 12%.
На І курсі – 75% відмінно і добре;
На ІІ курсі – 65% відмінно і добре;
На ІІІ курсі – 71% відмінно і добре;
На IV курсі – 60% відмінно і добре.
Відвідування студентами лекцій пересічно складало 94,6%.
Організація соціалістичного змагання серед студентів факультету відбувалася так:

факультет змагався з Харківським Юридичним Інститутом і Московським Інститутом
Прокуратури. Внутрі факультету змагалися курси і 17 груп, а також 477 студентів, що
становить 89,3% всього студентського складу.

На факультеті працювало 8 наукових студентських гуртків, на яких зроблено студентами
54 наукових доповідей.

Відбулося 51 засідань кафедр, на яких, крім питань учбового процесу, прочитано
27 наукових доповідей і 13 рефератів.

11 Серед завідувачів кафедр юридичного факультету були:
– працівники Університету Яна Казимира у Львові: професори Казімеж Пшибиловський

(1900–1987) і Пшемислав Домбковський (1877–1950), габілітований доктор Кароль Кораний
(1897–1964);

– відомий західноукраїнський юрист-цивіліст, випускник Львівського університету
Володимир Йосипович Вергановський (1876–1946), що викладав у Львівському університеті як
приват-доцент упродовж 1908–1918 рр., а у 1919–1925 рр. – на правничому факультеті приватних
українських університетських курсів та Українського університету у Львові;

– викладачі з УРСР: більшість – колишні працівники вищих навчальних закладів Харкова:
уродженець Брянщини Петро Омелянович Недбайло (1907–1974), уродженець Миколаївської
області Лев Григорович Дженюк (1905–1941), харків’янин Василь Пантелеймонович Ципковський
(1906–1976); серед викладачів, що прибули з Наддніпрянщини, були також полтавчанин Всеволод
Корнійович Дябло (1894–?), викладач Полтавського педагогічного інституту, та уродженець
м. Млава (нині Варшавського воєводства Польщі) Микола Миколайович Паше-Озерський (1889–
1962), колишній завідувач кафедри кримінального права Київського університету.
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Силами колективу професорів випущено брошуру під назвою: “Вибори до
радянського парламенту”. Підготовлено до друку збірник “Наукових Записок Юридичного
факультету”, що складається з 18 наукових робіт. В науковому відрядженні в Москві було
5 осіб, в Київі – 6 осіб професорсько-викладовського складу. Підготовлено професорсько-
викладовським складом переклад 2-ох підручників юридичних дисциплін на українську
мову, які здано до друку видавництву “Радянська Школа”.

Учбово-наукова матеріальна база факультету
На факультеті є 12 науково-учбових кабінетів, крім того, читальняний зал і декретне

бюро довідок всього законодавства Радянського Союзу.
Кабінети на факультеті існують слідуючі:
1) історії держави та права, з обладнанням і бібліотекою в кількості назв 8033;
2) римського права, з обладнанням і бібліотекою в кількості 913 назв;
3) цивільного права, з обладнанням і бібліотекою назв 1534;
4) цивільного процесу (назв 2215);
5) державного права (назв 2000);
6) міжнароднього публичного права (назв 1786);
7) теорії права (назв 1837);
8) міжнароднього приватного права (назв 551);
9) адміністраційного права (назв 8962);
10) карного права (назв 1984);
11) кабінет-лабораторія криміналістики й судової медицини (назв 200);
12) земельного і колгоспного права (назв 500).
Читальня складається з підручної літератури та періодичних видань. Фонд читальні

становить 800 назв літератури.
Декретне бюро забезпечене збірниками законів за всі роки існування радянської влади.
Загалом факультет в основному забезпечений всією учбовою літературою.

Підготовка до нового 1940/41 учбового року
Порядком підготовки до нового учбового 1940/41 року зроблено такі заходи.
Принято на Юридичний факультет 93 студенти (разом з переведеними з Чернівецького

Університету).
Перехідний учбовий план затверджений Народним Комісаріатом Освіти УРСР і

Народним Комісаріатом Юстиції УРСР.
Розклад складений і вивішений до початку навчання. Зайняття ідуть за твердим

розкладом.
Програми є по всім юридичним дисциплінам.
Робочі плани складені і затверджені на засіданнях кафедр до початку навчального

року.
Складена наукова тематика на 1940/41 рік.

Викладовський склад
Викладовським складом забезпечено, за вийнятком дисципліни теорії держави та права

і державного права буржуазних країн.
Професорсько-викладовський склад додається ([Додатки]).
Організація навчального процесу розпочалася відповідно до вказівок Всесоюзного

Комітету у справах Вищої Школи і Народного Комісаріату Освіти УРСР (Виділено і
затверджено ректором старост груп і їх заступників, запроваджено облік учбової роботи
за існуючими формами).
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IV. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Створений в 1939/40 учбовому році в результаті реорганізації математично-

природничого факультету колишнього польського Університету Яна Казимира.
На час передачі в складі факультету є 9 кафедр:
1. Кафедра аналізу І – 5 професорів, 4 асистентів, 3 лаборантів, (керівник професор

БАНАХ);
2. Кафедра аналізу ІІ – 2 професорів, 1 доцент, 1 асистент, (керівник професор

ШТАЙНГАУС);
3. Кафедра геометрії – 2 професорів, 2 доцентів, 1 асистент, (керівник професор

МАЗУР);
4. Кафедра алгебри – 1 професор, (керівник професор ЖЕЛІНСЬКИЙ);
5. Кафедра теорії імовірностей – 2 професорів, 1 асистент, (керівник професор

ЗАРИЦЬКИЙ);
6. Кафедра теоретичної механіки – 2 професорів, 2 асистентів, (керівник професор

ШАУДЕР);
7. Кафедра експериментальної фізики – 1 професор, 1 доцент, 8 асистентів, 1 лаборант,

(керівник професор ЛЬОРІЯ);
8. Кафедра теоретичної фізики – 2 професорів, 1 асистент, (керівник професор

РУБІНОВИЧ);
9. Кафедра астрономії – 1 професор, 4 асистентів, 2 старших лаборантів, (керівник

професор РИБКА12).
Разом педагогічного персоналу: 18 професорів, 4 доцентів, 22 асистентів, 6 лаборантів.

Склад студентів
І курс – 83 чол.;
І курс, ІІ семестр – 61 чол.;
ІІІ курс – 31 чол.;
ІV курс – 41 чол.
Разом – 216 чол.

Виконання учбового плану за 1939/40 рік
І курс – 100%;
ІІ курс – 98,6%;
ІІІ курс – 100%;
IV курс – 100%.
12 Польські математики Стефан Банах (1892–1945), Гуґо Штайнгауз (1887–1972), Станіслав

Мазур (1905–1981), Євстахій Жилінський (1889–1954) та Павел Шаудер (1899–1943), які стали
основою всесвітньо відомої Львівської математичної школи, у міжвоєнний період викладали (як
професори чи приват-доценти) на кафедрах філософського, а з 1924 р. – математично-
природничого факультету Університету Яна Казимира у Львові, заснувавши і розвинувши
низку математичних напрямів. Український математик Мирон Онуфрійович Зарицький (1889–
1961), через перепони польської влади щодо обіймання викладацьких посад у Львівському
університеті українцями, у міжвоєнний період викладав у філії Української академічної гімназії
у Львові та у польських Дев’ятій та Другій державних гімназіях. Фізик Станіслав Лорія (1883–
1958) у 1920-х роках очолював у Львівському університеті кафедру теоретичної фізики, згодом –
експериментальної фізики, а Войцех Рубінович (1889–1974) – у другій половині 1930-х років –
кафедру теоретичної фізики. Астроном Еуґеніуш Рибка (1898–1988) працював у Львівському
університеті з 1930-х років, обіймаючи посаду професора математично-природничого факультету
та директора Астрономічної обсерваторії.
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Успішність студентів за 1939/40 учбовий рік
На І курсі – 34% відмінно і добре;
На IІ курсі – 33% відмінно і добре;
На ІIІ курсі – 36,1% відмінно і добре;
На ІV курсі – 60% відмінно і добре.
Відвідування студентами лекцій пересічно 93,00%.
Організація соціалістичного змагання серед студентів факультету відбавалася так:

внутрі факультету були змагання групові і індивідуальні.
Групові: змагалися дві групи першого курсу і виконано змагання на 100%, а індивідуальні:

підписано [на] змагання 98 студентів і виконало 73 студентів, що становить 73%.
Відбулося 36 засідань кафедр, на яких прочитано наукові доповіді і реферати.
Приготовано до друку том журналу “Студія Математіка”, в якому вміщено 14 наукових

робіт професорів Львівського Державного Університету та 5 авторів закордонних наукових
установ. До 1 жовтня 1940 року журнал виходить з друку. Крім того, підготовлено збірник
“Наукових записок фізико-математичного факультету”, який також готовий до друку.

Учбово-наукова матеріальна база факультету
На факультеті є 9 науково-учбових кабінетів, бібліотека і читальний зал. Три кафедри

математики мають кабінети, а три кабінетами не забезпечено.
Кабінети на факультеті існують слідуючі:
1) геометрії;
2) теорії ймовірностей;
3) алгебри;
4) астрономії;
5) експериментальної фізики;
6) теоретичної фізики.
При тих же кафедрах є спеціальні бібліотеки, а саме:
1) астрономія – спеціальна бібліотека в кількості більше, як 2600 примірників;
2) теоретична фізика – спеціальна бібліотека в кількості більше, як 600 примірників;
3) експериментальна фізика – спеціальна бібліотека в кількості більше, як

700 примірників.
При кафедрах: 1) аналізу І; 2) теоретичної механіки; 3) аналізу ІІ немає досі кабінетів.
Кафедри математичні мають спільну бібліотеку, яка числить около 8000 томів. При

бібліотеці існує читальня для студентів.
Підготовка до нового навчального року 1940/41

Порядком підготовки до нового навчального року 1940/41 зроблено такі заходи:
прийнято на фізико-математичний факультет 108 студентів. За планом потрібно було
приняти 90. Зараз відвідує заняття 83 чол.

Національний, соціальний склад студентів І курсу:
українців – 39 чол.;
росіян – 6 чол.;
євреїв – 22 чол.;
поляків – 16 чол.
Разом – 83 чол.

Соцйальний склад:
селян – 29 чол.;
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робітників – 14 чол.;
кустарів – 7 чол.;
трудової інтелігенції – 28 чол.;
елемент нетрудовий – 5 чол.
Разом – 83 чол.

Перехідний учбовий план затверджений Народним Комісаріатом Освіти УРСР.
Розклад складений. Заняття йдуть за твердим розкладом. Програми є майже до всіх

дисциплін. Робочі плани складені і затверджені на засіданнях кафедр до початку
навчального року. Наукова тематика на 1940/41 рік опрацьовується й готується для
затвердження Радою Університету для подання в Народний Комісаріат Освіти.

Викладовський склад
Викладовський склад забезпечено повністю висококваліфікованими професорами.

Організація навчального процесу розпочалась відповідно до встановлених Всесоюзним
Комітетом у справах Вищої Школи і Народним Комісаріатом Освіти УРСР правил.

Виділено і затверджено ректором старостів груп і їх заступників. Запроваджено облік
учбової роботи за встановленими формами.

V. ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Природничий факультет утворено в листопаді-грудні 1939 року в результаті

реорганізації і перебудови математично-природничого факультету колишнього
польського Університету Яна Казимира.

Факультет готує фахівців з таких спеціальностей:
1) біологія;
2) географія;
3) геологія;
4) хімія.
На час передачі в складі природничого факультету – 21 кафедр[а], що перелічені в

загальній частині цього акту.
Склад студентів

Спеціальність І курс 
Іа 

(тобто, другий семестр 
І курсу. – Ред.). 

ІІІ курс IV курс V курс Разом 

біологія 65 61 17 17 – 169 
географія 31 25 7 8 12 83 
геологія 21 25 13 6 – 65 
хімія 57 43 36 22 13 177 
разом 174 154 73 53 25 479 
 

Крім того, допущено до державних іспитів 12 абсольвентів колишніх польських
університетів.

Учбовий план на 1939/40 рік виконано повністю, за винятком таких дисциплін:
російська мова – виконано в 38,09% на І курсі географії;
російська мова – виконано в 38,09% на ІІ курсі хімії;
російська мова – виконано в 38,09% на ІІІ курсі хімії;
російська мова – виконано в 57,10% на IV курсі хімії;
основи дарвінізму – виконано в 61,90% на IV курсі біології;
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фізкультуру на всіх І курс[ах] – 19,09%, а це тому, що факультет незабезпечено вчасно
викладовським складом до фізкультури, російської мови і дарвінізму.

Відвідування студентами лекцій пересічно складало 94,63%.
Серед студентів природничого факультету організовано соціалістичне змагання, яким

охоплено 70% всього студентського складу факультету.
Відбулося 3 засідання факультету по питанні учбового процесу, навчальних планів і

проведення іспитів.
Кафедри природничого факультету віддали 14 наукових робіт до друку. В приготуванні

є дальших 30 робіт. Незалежно від цього, деякі праці кафедр природничого факультету
друкує Академія Наук в Москві.

Учбово-наукова матеріальна база факультету
Факультет є забезпечений добре обладнаними лабораторіями хімічного аналізу при

кафедрах неогранічної та аналітичної хімії, органічної хімії, фізичної та колоїдної хімії,
кристалографії, мінералогії та петрографії;

– лабораторіями при кафедрах палеонтології, морфології та систематики рослин,
фізіології рослин, анатомії і цитології рослин, загальної зоології та зоології і порівняльної
анатомії;

– науково-дослідною станцією магнетично-метеорологічною в Янові13, якою керує
кафедра геофізики;

– рентгенографічною лабораторією при кафедрі кристалографії.
– музеї при кафедрах: 1) загальної зоології, 2) зоології та порівняльної анатомії,

3) мінералогії, 4) палеонтології, 5) геології та 6) антропології;
– кабінетом при кафедрі географії, який має 11.600 наукових книжок та 8.000 карт;
– двома ботанічними садами та гербарієм при кафедрі морфології та систематики

рослин.
Бібліотека факультету має 1.864 книжки та охоплює природничі дисципліни

примірниками підручної літератури та періодичних видань. Однак ця бібліотека не
забезпечує факультет всією учбовою літературою.

Кафедри загальної хімії, мікробіології, біохімії, фізіології тварин та дарвінізму не мають
ніякого обладнання: ні лабораторій, ні учбового приладдя, бо вони недавно організовані.

Підготовка до нового 1940/41 року
Порядком підготовки до нового учбового 1940/41 року зроблено такі заходи. На

природничий факультет принято 183 студентів, по спеціальностям: на біологічний відділ –
65 студентів, на географічний – 36, на геологічний – 21, а на хімічний – 61 студентів.

Складено перехідний учбовий план. Розклад занять складений і вивішений до початку
навчання.

Заняття йдуть за розкладом.
Не всі дисципліни природничого факультету забезпечені програмами.
Робочі плани складені і затверджені на засіданнях кафедр до початку навчального

року.
Тематика наукової роботи на учбовий 1940/41 рік зараз складається.

Викладовський склад
Викладовським складом забезпечені всі дисципліни факультету.

13 Нині смт Івано-Франкове Яворівського району Львівської області.
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Організація навчального процесу розпочалась відповідно до вказівок Всесоюзного
Комітету у справах Вищої Школи і Народного Комісаріату Освіти УРСР.

Склад професорів факультету і викладачів додається ([Додатки]) (Речення викреслено).
Виділено і затверджено наказом ректора старостів поодиноких груп та їх заступників

і запроваджено облік учбової роботи за встановленими для Вишів формами.

ЗАОЧНИЙ ВІДДІЛ
І. Організація набору

Заочний відділ Університету організований в цьому році і проводив набір на І-ий
курс. По плану Народного Комісаріату Освіти УРСР в кількості 650 чоловік, по факультетах
розподіляється так:

1. Історичний – 100 чол.;
2. Західно-европейська філологія – 60 чол.;
3. Фізико-математичний – 100 чол.;
4. Природничий – 100 чол.;
5. Географічний – 100 чол.;
6. Хімічний – 100 чол.;
7. Українська філологія – 90 чол.
Заяв про вступ на Заочний відділ на 1 серпня – 1.030.
Найбільша кількість подана на історичний, української філології, західно-европейської

філології і фізико-математичний факультети. Найгірше – на природничий і хімічний. З
загальної кількості 1.030 заяв подано з міста Львова 326.

Наслідки іспитів такі: відмінні оцінки склали 24,6%, добре – 32,5%, посередньо – 35,8%,
незадовільно – 7,1%.

План набору по Університету виконано на 121,1%. Набрано замість плану 650 чол.
757 чол. План невиконаний по хімічному і природничому факультетах.

Склад принятих заочників на І-ий курс по якісних даних видно з відповідної схеми
([Додатки]).

ІІ. Настановча сесія
Настановча сесія почалася 12 серпня 1940 року і закінчилася 21 серпня 1940 року.

Раніше розпочато сесію тому, що вчителям необхідно бути на серпневих нарадах. Всіх
заочників було забезпечено гуртожитками, їдальнею. Заняття проводилися в учбовому
приміщенні Університету, відповідно спеціальності. На сесію викликалося 704 заочників.
Останніх 54 чол. не викликалися (ті заочники, що кінчали навчання на курсах). Заявилося
665 чол., або 94,4%. З 39 чол. не з’явилися ті, що прийняті без іспиту і мають поважні
причини (курорт, хвороба, екскурсії і командировки).

Явка заочників була повністю задовільнена. Окремі випадки невідвідування були з
дозволу.

Сесія проходила за розкладом по 8 годин в день.
Професорсько-викладовського складу працювало 36 чол.
Програми, що були надіслані з Народного Комісаріату Освіти і передруковані

Універститетом, вручені заочникам.
Заочники по кожній дисципліні одержали настанови для самостійної праці.
Професорський склад Університету склав робочі плани по всім дисциплінам. Ці робочі

плани чітко визначають обсяг роботи на сесіях на протязі 5 років і роботу заочників між
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сесіями. Одночасно є методичні вказівки для роботи заочникам. До кожного розділу
вказано літературу.

Почато заняття з заочниками, що мешкають в місті Львові, по неділям.
Учбовий рік, що розпочався з заочниками, має свої негативні сторони. Основним є

те, що Народний Комісаріат Освіти Університет ще не забезпечив повністю програмами.
Зовсім не надіслано контрольних робіт.

НАУКОВА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ
Наукова робота Університету на протязі 1939/40 учбового року розгорталась в умовах

організаційної й педагогічної перебудови Університету.
Крім учбових планів, всі кафедри, за вийнятком кафедри дарвінізму, фізкультури,

військової підготовки, російської мови й літератури, історії СРСР, нової історії, мали плани
наукової роботи на 1939/40 рік.

Складено проекти планів науково-дослідної роботи на 1949/41 учбовий рік.
Порядком виконання планів учбової роботи надруковано І (ІІ) том:
1. “Студія Математіка” – науковий журнал фізико-математичного факультету

англійською, французською та німецькою мовами. Виходить з друку до 1 жовтня цього
року, під редакцією професора Банаха. Журнал складається з 16 аркушів друку, з
19 наукових статей.

2. “Записки фізико-математичного факультету”, том І, українською мовою з резюме
іноземними мовами, 18 аркушів друку, складається з 23-х наукових статтів. Відповідальний
редактор професор Банах. Збірник готовий до друку.

3. “Записки філологічного та історичного факультетів”, том І, аркушів 18 друку,
складається з 12 наукових статтів, виходить з друку до 1 жовтня 1940 року. Відповідальний
редактор дійсний член Академії Наук УРСР, професор Возняк.

4. Другий том “Записок філологічного та історичного факультетів” готовий до друку
в 29 аркушів. Під редакцією професора Возняка.

5. “Збірник природничого факультету”, том І, 15 аркушів друку, під редакцією
професора Полянського, готовий до друкування.

6. “Збірник праць кафедри географії”, том І, 12 аркушів друку, 8 робіт під редакцією
професора Полянського – готовий до друку.

7. Підготовлено до друку дві монографічні роботи: професора Буяка14 – “Славяни на
східних узбережжах Балтики” та М. Марченка – “Боротьба України проти Шляхетської
Польщі в перше десятиліття після Переяславської Ради. 1654–1664 р.р.”, яка здана до друку.

8. Професор Банах готує підручник математики для ВУЗів; професор Хробак15 –
підручник з кристалографії для ВУЗів; доцент Смішко16 – підручник з археології для ВУЗів.

14 Францішек Буяк (1875–1953) – польський історик, у 1921–1939 рр. завідувач кафедрою
соціальної та економічної історії Університету Яна Казимира у Львові. У 1940–1941 рр. працював
на кафедрі історії середніх віків Львівського державного універститету імені Івана Франка.

15 Людвік Хробак (1896–1982) – польський геолог, колишній професор Університету Яна
Казимира у Львові. На 1940 р. обіймав посаду завідувача кафедрою кристалографії Львівського
державного універститету імені Івана Франка.

16 Маркіян Юліанович Смішко (1900–1981) – український археолог. У 1930-х роках обіймав
асистентські посади в Університеті Яна Казимира у Львові. На 1940 р. – доцент кафедри
стародавньої історії Львівського державного універститету імені Івана Франка.
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Вихід з друку багатьох робіт гальмувала відсутність паперу.
Підготовлено проект аспірантур. Підготовлено матеріал до Всесоюзного Комітету у

справах Вищої Школи і Народного Комісаріату Освіти в цій справі (Наказ Всесоюзного
Комітету у справах Вищої Школи № 756 від 2 вересня 1940 року про створення аспірантури
в 30 чоловік).

Відремонтовано й пущено в роботу науково-дослідну геофізичну обсерваторію
Університету в місті Янові, що була зруйнована війною.

Налагоджено нормальну роботу астрономічної обсерваторії Університету під
керівництвом професора Рибки.

Проведено наукові експедиції кафедри археології під керівництвом професора
Пастернака Ярослава. Зроблено досліди й розкопки в Крилосі (Старому Галичі) та
Плісниську. Наукову експедицію провели наукові робітники кафедри фольклору й
етнографії на Волинь в справі збирання матеріалів народної творчості.

Кафедра геології під керівництвом професора Рогалі провела наукові експедиції в
Карпатах і на Поділлі.

Університетом з ініціативи філологічного факультету проведено наукову сесію,
присвячену століттю з дня виходу в світ першого Шевченкового “Кобзаря” та влаштовано
Шевченківську виставку. Улаштовано вечір, присвячений смерті Івана Франка.

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ
Рада Університету утворена в грудні місяці і затверджена Всесоюзним Комітетом у

справах Вищої Школи наказом з 15 квітня 1940 року (частина 598) в складі 35 чол.
За півріччя учбового року, з грудня 1939 року по червень 1940 року, відбулось

4 засідання Ради (2 грудня 1939 року, 5 лютого 1940 року, 26 квітня 1940 року та 4 липня
1940 року).

Рада розглянула такі питання:
1. Статут Університету, що затверджений Всесоюзним Комітетом у справах Вищої

Школи [...]*

2. Затвердження керівників кафедр;
3. Оголошення складу деканів та їх заступників;
4. Плани науково-дослідної роботи на 1939/40 учбовий рік філологічного, фізико-

математичного факультетів;
5. План підготовки наукової сесії, присвячен[ої] памяті століття з дня виходу першого

Шевченкового “Кобзаря” та відзначення роковин памяті Шевченка;
6. Обговорено проект Всесоюзного Комітету у справах Вищої Школи про виборність

ректорів та деканів;
7. Про державні екзамени та профілі студентів;
8. Визначення складу студентів на сталінську стипендію;
9. Підсумки учбово-наукової роботи Університету за другий семестр 1939/40 учбового

року;
10. Вибори вченого секретаря Ради Університету. Обрано вченим секретарем

професора Полянського;
11. Про надання Університету права присуджувати наукові ступені та звання;
12. Про організацію аспірантури в Львівському Державному Університеті.

* У тексті: “наказ від...”.
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Науковою частиною Університету підготовлено й передано в Управління кадрів
Народного Комісаріату Освіти УРСР для представлення Атестаційній Комісії Всесоюзного
Комітету у справах Вищої Школи матеріали професорсько-викладовського складу в справі
присвоєння їм наукових ступінів і звань.

Університет тримав тісний науковий звязок з Московським, Ленінградським і
Київським Університетами та Академіями Наук СРСР та УРСР.

На засіданнях факультетів провадились наукові доповіді академіків: на [фізико-]
математичному [факультеті виступили] академіки Соболев і Александров – професори
Московського Університету, професори Лаврентьев і Боголюб[ов] [з] Академії Наук УРСР;
на філологічному – професор Гуковський з Ленінградського Університету та ряд інших.

Професори Львівського Державного Університету приймали участь в науковій сесії
Московського Університету, присвяченій ювілею Ломоносова (професори Банах,
Сімович, Полянський, Крипякевич і ін.).

Професори математики Львівського Державного Університету (Кнастер17, Сакс18,
Шаудер і інші) приймали участь в науковій сесії Інституту математики Академії Наук
УРСР в Київі.

Університет налагодив зв’язки з Тартуським Університетом Естонської Радянської
Соціалістичної Республіки. Юридичний факультет Львівського Державного Університету
надіслав юридичному факультету Тартуського Університету свої типові і перехідні учбові
плани.

ФУНДАМЕНТАЛЬНА БІБЛІОТЕКА
ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Фундаментальна бібліотека міститься при вул. Мохнацького № 5/719. Мурований 3-х
поверховий будинок, залізо-бетонної конструкції, з окремими приміщеннями для
магазинів20 бібліотеки, цілком пристосований для потреб бібліотеки. Рухоме майно
бібліотеки (інвентар, устаткування тощо) обраховано окремим актом інвентарної Комісії,
оригінал якого є у господарській частині, а копія – в Дирекції бібліотеки.

Книжкові фонди Бібліотеки
З колишнього польського Університету Яна Казимира перейшли до Львівського

Державного Університету такі фонди:
книжок – 650.000 томів;
інкунабулів – 312 штук;
рукописів – 1.510 штук;
різних карт – (біля) 4.000 штук;
різних монет (нумізматичних збірок) – 11.000 штук;
медалей – 520 штук.

17 Броніслав Кнастер (1893–1980) – польський математик, на 1940 р. – професор кафедри
геометрії Львівського університету.

18 Станіслав Сакс (1897–1942) – польський математик, на 1940 р. – професор кафедри
математичного аналізу Львівського університету.

19 Нині вул. М. Драгоманова.
20 Тобто сховищ.
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З жовтня 1939 року по сьогоднішній день, цебто з часу реорганізації Університету, до
Фундаментальної бібліотеки поступило 150.000 томів книжок, інкунабулів 1, карт 70.

Таким чином, на 31 серпня 1940 року Бібліотека Університету складається з 800.000
томів, інкунабулів 313, рукописів 1.510, різних карт 4.070, монет 11.000, медалей 520.

Книжкові фонди розміщені у Фундаментальній бібліотеці таким чином:
1. Основна фундаментальна книгозбірня;
2. Загальна підручна бібліотека;
3. Підручна бібліотека рядянської політичної літератури;
4. Бібліотека відділу підручників для студентів;
5. Бібліотека професорської частини;
6. Постійної виставки бібліографічних новинок.
При Бібліотеці існує Рада бібліотеки в складі 28 членів з представників кафедр

Університету та студентських організацій, затверджена ректором.
За рік роботи Бібліотека провела 3 виставки літератури. Утворено бібліографічний

відділ, який подає систематичні консультації кафедрам.
Фундаментальна бібліотека здійснює керівництво бібліотеками кафедр та кабінетів.
[Додатки]: Працівники Фундаментальної бібліотеки.

АРХІВ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
При Університеті є:
1) старий Архів, в якім находяться акта, книги і документи від 1792 року до року 1918 і
2) новий Архів, організований за Радянської Влади.
Старий Архів має свій інвентар. В новім Архіві ведеться:
1) інвентар актів і книг в міру того, як вони надходять. Кожний факультет, кафедра і

інститут має свою окрему карту та групу в книзі, а кромі того позначено на місці на
шафах і поличках, з якої кафедри, факультету і т.д. акта походять. Крім книги інвентаря
ведеться ще

2) щоденник, в якому кожного дня вписується все, що до Архіву приходить і письма,
які з Архіву виходять. Архів видає на домагання ректорату довідки відбутих студій, або
відбутої служби для працівників Університету. Ці довідки видаються за підписом
керуючого справами Львівського Державного Університету.

Крім актів, книг і документів знаходиться в Архіві склад старих печаток, які надіслали
поодинокі факультети і кафедри. Ті печатки сховані в пригожому на це приміщенні.

Докладніший образ діяльності Архіву представляє зіставлення, подане на другій стороні
[Додатки].

СТАН ГОСПОДАРСТВА УНІВЕРСИТЕТУ
Університетові належать такі будинки та приміщення:

Порядок приміщень:
1. УЧБОВІ КОРПУСИ

1. Головний учбовий корпус по вул. Маршалківський 121, загальною кубатурою
83.150 м3;

2. Учбовий корпус по вул. Костюшка 922, загальною кубатурою 44.150 м3;

21 Нині вул. Університетська.
22 Не змінювала назви.



442

В. Качмар, Я. Притула
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2014. Випуск 50. С. 418–456

3. Учбовий корпус по вул. Міцкевича 523, загальною кубатурою 16.990 м3;
4. Учбовий корпус по вул. Міцкевича 5[а]24, загальною кубатурою 10.240 м3;
5. Учбовий корпус по вул. Миколи 425, загальною кубатурою 45.750 м3;
6. Учбовий корпус по вул. Длугоша 626, загальною кубатурою 17.110 м3;
7. Учбовий корпус по вул. Длугоша 827, загальною кубатурою 17.190 м3;
8. Бібліотека по вул. Мохнацького 5/7, загальною кубатурою 20.900 м3;
9. Студентський гуртожиток по вул. Лозінського 728, загальною кубатурою 12.260 м3,

мешкає 244 студентів;
10. Студентський гуртожиток по вул. Стрийській 2629, загальною кубатурою 4.710 м3,

мешкає 138 студентів;
11. Студентський гуртожиток по вул. Коперника 3630, загальною кубатурою 32.190 м3,

мешкає 535 студентів;
[Разом] – 917 студентів.
12. Студентська їдальня по вул. Оборони Львова 531, загальною кубатурою 7.070 м3;
13. Ботанічний сад по вул. Длугоша 432, загальною кубатурою 2.240 м3;
14. Ботанічний сад по вул. Цетнарівськ[ій] 5433, загальною кубатурою 2.100 м3;
Разом – 316.050 м3.
15. Будинок-гуртожиток по вул. Оборони Львова 5, зайнятий військовою частиною.

Піднімалось питання про його звільнення.
Учбові корпуси обіймають:

35 аудиторій, загальною площею 3.305 м2;
259 лабораторій, загальною площею 8.671 м2;
119 наукових кабінетів, загальною площею 3.535 м2;
11 наукових майстерень, загальною площею 342 м2;
4 фізкультурні зали, загальною площею 237 м2;
53 бібліотечні кімнати, загальною площею 4.014 м2;
12 музейних кімнат, загальною площею 742 м2.

2. ГУРТОЖИТКИ
В часі воєнних дій на терені Львова цілковито винищено обладнання в гуртожитках,

так що Університет перебрав їх цілковито не обладнаними. Більшу кількість обладнання
закуплено на протязі літа цього року, бо осінню і зимою 1939 року магазини були
переважно замкнені і не можна було нічого придбати, а на приватному ринкові було
сильно дорого.

а) Мебель. Мебеллю обладнено гуртожиток повністю. На час передачі справ закуплено
за станом на 25 вересня 1940 року:

23 Нині вул. Листопадового Чину.
24 Нині вул. Листопадового Чину.
25 Нині вул. М. Грушевського.
26 Нині вул. Кирила і Мефодія.
27 Нині вул. Кирила і Мефодія.
28 Нині вул. Я. Стецька.
29 Не змінювала назви.
30 Не змінювала назви.
31 Нині вул. П. Дорошенка.
32 Нині вул. Кирила і Мефодія.
33 Нині вул. М. Черемшини.
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1) ліжок – штук 1.418;
2) шаф – штук 257;
3) столів – штук 288;
4) крісел – штук 894;
5) тумбочок – штук 351.
Розраховано початково примістити в гуртожитках 700–800 студентів. Однак кількість

студентів, що їх треба було забезпечити гуртожитками, була така велика, що до сьогодні
приміщено 950 студентів. В зв’язне з тим, зайяла потреба докупити ще дещо з мебелі.
Треба ще докупити: 13 шаф, 12 столів, 100 нічних шафок-тумбочок, 100 крісел. Ця мебель
буде закуплена в найблищих днях. Обладнання мебеллю не натрапляє на ніякі труднощі,
бо мебель є в магазинах і можна її одержувати переводом.

З обладнання треба закупити: 1) 10 стінних годинників; 2) около 1,000 метрів доріжок.
б) Постіль. Великі труднощі зустрічається в придбанні постелі.
Народний Комісаріат Освіти виділив дотепер всего мануфактури на 16.000 крб. (наряд

до бази Обласного Відділу Народної Освіти). Решту постелі, яка є зараз в гуртожитках,
придбано шляхом децентралізованої заготівлі. Цим способом придбано мануфактури
округло на 60.000 крб., 50 матераців закуплено за помочі Київського Університету і
привезено власним грузовиком до Львова. Сьогодні студентські гуртожитки мають таку
постіль:

1) 750 матераців;
2) 570 одіял;
3) 1.300 простирал;
4) 900 наволочок;
5) 350 подушок;
6) 40 скатертей.
До нового обладнання студентських гуртожитків постіллю потреба ще:
1) 200 матераців по 60 крб. – 12.000 крб.;
2) 2300 простирал по 13 крб. – 29.000 крб.;
3) 1000 наволочок по 7 крб. – 7.000 крб.;
4) 500 одіял по 70 крб. – 35.000 крб.;
5) 1000 метрів доріжок по 12 крб. – 12.000 крб.;
Разом – 107.000 крб.
Матераци можна буде повністю одержати в мебльово-обойних організаціях. Таким

способом одержано всі дотепер набуті матераци. Решту мануфактури можна одержати
тільки по наряду.

в) Фонди:
1) на обладнання гуртожитків – 435.000 крб.;
2) на ремонт – 10.000 крб.
[Разом] – 445.000 крб.
Ще 15 вересня 1940 року використано:
1) на мебель – 204.636 крб.;
2) на постіль – 75.870 крб.
[Разом] – 280.606 крб.
Лишається до використання 164.494 крб.
За цю суму буде закуплено в першу чергу потрібна мебель, а дальше – решта постелі

по одержанні нарядів з Народного Комісаріату Освіти.
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3. ПАЛИВО
За усталеними нормами Університет потребує на паливний сезон:
1) вугілля – 2.049 тон;
2) дров – 2.820 тон.
Така кількість палива потрібна для опалення всіх будинків і соціально-побутових потреб

Університету тільки в тому випадкові, коли корпуси і харчівні будуть опалюватися вуглем
і дровами. З тої засади виходили при складанні плану потреб палива на паливний сезон.
Коли взяти під увагу, що один гуртожиток (по вул. Коперника 36) і їдальня по вул. Оборони
Львова 5 опалюються газом, то запотребування палива зменшиться на 420 тон, так що
потреба палива становить:

1) вугілля – 1.629 тон;
2) дров – 2.920 тон.
Місячно потреба (паливний сезон – 5 місяців):
1) вугілля – 340 тон;
2) дров – 565 тон.
Як здійснити проект газифікації, якщо б згазифіковано два корпуси, а саме – по вул.

Маршалківській 1 і гуртожиток по вул. Лозінського 7, то потреба в паливі зменшилася б
більш, чим до половини. Загальна кубатура всіх будинків Університету виносить 316.287 м3,
в тому повищі два будинки займають 171.750 м3. Переключення центрального огрівання
на газове буде в цих двох будинках повністю проведене, однак невідомо, чи вже в цьому
паливному сезоні буде газ.

Стан заготівлі палива на 15 вересня 1940 року
В магазині34 Університету знаходиться: 1) вугілля – 561 тон; 2) дров – 80 тон.
За встановленими нормами цего палива повинно вистарчити на два місяці. Згідно

приписів, палення починається 15 листопада, так що заготовленого вже палива повинно
вистарчити до 15 січня 1941 року.

План далшого заготівля
По наряду “Міськтопу” закуплено дров в Пикуловичах35 (20 км від Львова) 100 тон, по

наряду Народного Комісаріату Освіти коло Камінки Струмілової36 – 650 тон. Разом – 750 тон.
Ці дрова почато вивозити з лісу. Вивізка має бути скінчена до 15 грудня 1940 року.

Вугілля одержує Університет по нарядах Народного Комісаріату Освіти з Донбасу. На
жовтень занаряджено 14 вагонів по 20 тон – 280 тон.

Перешкоди в заготівлі палива
Сталінська контора “Вуглепромпостачзбуту” не виконує нарядів. Університетові було

занаряджено до 15 вересня 1940 року 85 вагонів вугілля, а відгруженого 24 вагони.
Більшість вугілля присилається марки “АРШ”, який не може горіти в наших печах. На
наші численні домагання, дотепер відгружено нам 126 тон кращого вугілля “ПЖ”.

Дрова одержуємо франко ліс37. При вивоженню з ліса, натрапляємо на великі
перешкоди в здобуванні підвод. По вивоженні з ліса, належить дрова перевозити
автомашинами до Львова. Від 1 серпня 1940 року Облплан перестав виділяти
Університетові бензін, через що наші грузовики не можуть возити дров. Дотеперішні
старання про виділення бензіну не дали успіху. Раднарком УРСР виділив всего 150 кг бензіну.

34 Тобто у сховищі.
35 Нині село Пустомитівського району Львівської області.
36 Нині м. Кам’янка-Бузька Львівської області.
37 Тобто за місцем знаходження дров.
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На такій кількості можна привести 10 тон дров. Вивезені з ліса дрова хотіли ми грузити до
вагонів 12 км від ліса, однак Управління Львівської Залізниці не відпускає нам вагонів.

Ці перешкоди унеможливлюють забезпечити Університет паливом.
Фонди: на опалення відпущено нам 149.700 крб.;
спалено дотепер на суму 68.300; запас палива – 70.000; [разом] – 138.300 крб.;
остає до використання – 11.400 крб.
Ця сума не може вистарчити на повну кількість палива на цілий сезон. Належить

підняти клопотання про нові фонди на паливо.

[4]. АВТОТРАНСПОРТ
Автоколона складається з 5 легкових, 3 грузових автомашин і 3-ох мотоциклів. Легкові

автомашини: “БЮИК” ФК. № 0584, “ШЕВРОЛЕТ” ФК. № 0686, “ГАНЗА” ФК. № 0585,
“ДОДЖ” ФК. № 2700, “БУГАТТІ” ФК. № 5161, стара і в гіршому стані. Грузові автомашини:
старі і знищені. Одна 4,5-тонна в ремонті, в кращому стані. Старання за приділом нових
грузовиків поки що не дали успіхів. Системи та марки автомашин записані в інвентарнім
записі Університету за документацією автоінспекції.

СТАН КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
Кошториси на переведення капітального ремонту затверджені наказом Народного

Комісаріату Освіти УРСР № 2929 від 26 червня 1940 року на суму 431.279 крб.
Робота по капремонту на 23 вересня 1940 року виконана:
В будинку по вул. Маршалківській 1: кафлярські роботи зроблено печей штук 82

(кошторисом передбачено штук 66), розібрано деревляних перегородок 100%, малярські
роботи 100%, криття бляшаних дахів 100% (при чому при відсутності бляхи місто зміни38

виконано направи), уставлено скульптури, скинено старі герби, мулярські направи в
середині будинку на 100%, вичищено канали 100%, направлено залізу осклену копулу
95%, виконано інсталяцію буфету 100%, виконано інсталяцію лазнички 100%, направлено
інсталяцію центрального опалення 100%, направлено водну і санітарну інсталяцію на
100%, виконано осклення 95%. Не виконано поки що лякування, кітування вікон.

В будинку по вул. Костюшко 9: кафлярські роботи зроблено 46 (передбачено 42),
направлено деревляні перекриття 90%, направлено бляшані дахи 100%, осклено вікна
100%, вичищено канали 100%, помальовано в середині будинку 6.000 м2 (кошторисовано
2.130 м2), направлено центральне опалення 100%, направлено водні і санітарні інсталяції
100%. Не виконано поки що направи гзимсу, направи головних сіней, малювання фасади.

В будинку по вул. Міцкевича 5: кафлярські роботи штук 46 (54), направлено вікна і
двері 90%, вибрусено муровані і деревляні стінки 100%, направлено штукатурку 100%,
помальовано у середині 1.400 м2 (кошторисовано 1.280), направлено бляшані дахи 100%,
осклено вікна 100%, направлено водну і санітарну інсталяцію 100%, місто зміни
електричної інсталяції (по причині відсутності матеріалу) виконано направу 100%.

В будинку по вул. Міцкевича 5а: кафлярські роботи штук 54 (55), направлено вікна і
двері 90%, помальовано у середині 3.200 м2 (кошторисовано 260 м2), направлено дахи
100%, осклено вікна 100%, направлено водну і санітарну інсталяцію 100%. Не направлено
фронтової фасади.

38 Тобто замість заміни.
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В будинку по вул. Миколи 4: кафлярські роботи штук 94 (кошторисовано 16),
переведено ремонт вікон і дверей 100%, помальовано стелі і стіни 1.690 м2 (кошторисовано
449 м2), виконано роботи на фасаді 40%, не виконано лякування.

В будинку по вул. Длугоша 8: кафлярські роботи штук 4, направлено вікна і двері 70%,
направлено бляшані дахи 90%, виконано осклення 53%, направлено водну і газову
інсталяцію 95%, направлено інсталяцію центрального опалення 100%, направлено кітли
центрального опалення 100%. Не виконано зміни електричної інсталяції по причині
недостачі матеріалу, не виконано малювання і лякування.

В будинку по вул. Коперника 36 (Гуртожиток): вибрусено отвори в стінах, виконано
перемички, вставлено двері 100%, виконано стінки 100%, направлено бляшаний дах 80%,
направлено вікна і двері 95%, виконано осклення 100%, помальованя 15.200 м2 (17.750).
Не виконано нових санітарних інсталяцій і зовнішних мулярських робіт.

В будинку по вул. Стрийській 26 (Гуртожиток): кафлярські роботи штук 32
(кошторисовано 27), помальовано 3.930 м2 (кошторисовано 2.851), виконано лякування
вікон і дверей 95%, переведено ремонт вікон і дверей 100%, виконано інсталяцію лазничок
45%, направлено бляшаний дах 100%, осклено 100%, виконано переділюючі стінки 100%,
направлено водну і санітарну інсталяцію 100%. Не виконано лякування даху.

В будинку по вул. Лозінського 7 (Гуртожиток): направлено двері і вікна, виконано
нові двері 100%, помальовано 8.200 м2 (9.730), направлено дахи 100%, осклено 100%,
направлено водну і санітарну інсталяцію 100%, направлено інсталяцію центрального
опалення 100%, виконано газовий автомат в буфеті, направлено сходи 100%, не виконано
переложення підлоги з камяних плиток, переложення стінних плиток, нового покриття
даху бляхою, лякування дяху, направи бетонових сходів.

Газифікація: закошторисовано газифікацію в будинку по вул. Маршалківській і
Костюшка, в Бібліотеці по вул. Мохнацького, в заведенні39 хімії, в заведенні геології, в
заведенні фізики по вул. Длугоша, в Гуртожитку по вул. Лозінського (також до кухні і до
бані); разом – 19 кітлів. Газифікацію забезпечено трубами на 95%, в цьому числі в
головному корпусі по вул. Маршалківській і Костюшка та в Гуртожитку по вул.
Лозінського на 100%. Апаратуру до газифікації має доставити ГАЗ-Львів Трест. Сейчас
ведуться монтажні роботи в головному корпусі і в Гуртожитку по вул. Лозінського.
Виконано 50%.

Виконано поза кошторисом:
В будинку по вул. Оборони Львова 5: виставлено стінки, нові деревляні підлоги,

виконано кафлярські роботи, малярські роботи 600 м2, зовнішні деревляні сходи, клозети,
умивальки, зливи, ліфт, направлено вікна і двері, розібрано пекарську піч, вимуровано
вуджарню і піч.

В будинку по вул. Длугоша 4: направлено вікна і печі в оранжереях, направлено
муровану огорожу в саду.

В будинку по вул. Цетнарівській 54: направлено водопроводи.
В будинку по вул. Мохнацького 5: пересипано і замонтовано печі, вивезено землю з

підвала 550 м3, направлено інсталяцію: направлено інсталяції водну, санітарну і
центрального опалення.

В будинку по вул. Длугоша 6: направлено санітарні і водопроводні інсталяції,
інсталяцію центрального опалення і газову інсталяцію, пересипано і примонтовано печі,
помальовано 4 приміщення.

39 Закладі, тобто науковому інституті.
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З кредиту 431.000 крб. вибрано 44.000, переводами 132.000 крб., разом – 176.000 крб.;
на виконані, але ще не заплачені роботи потрібно 125.000, так що до використання остає
130.000 крб.

Переведення робіт капітального ремонту спинюється відсутністю матеріалів і робочої
сили. Деякі матеріали, нaприклад цемент, електричні проводи є вповні відсутні, а
забезпечення іншими, як інсталяційні труби, дерево, крейда і т.д. неповне і опізнене.

ДОПОМІЖНІ ПІДПРИЄМСТВА УНІВЕРСИТЕТУ
Допоміжні підприємства Університету почали створюватись з листопада 1939 року, з

початком перебудови Університету на радянських засадах. Організацію стабільної і
нормальної роботи закінчено на протязі весни 1940 року й оформлено на підставі наказу
Народного Комісаріату Освіти УРСР від 10 липня 1940 року № 3319 та наказу ректора
Університету від 1 серпня 1940 року. Затверджено ректором і зареєстровано в
Фінансовому відділі положення про допоміжні підприємства Львівського Державного
Університету.

Створено підприємства для поліпшення матеріальних і побутових умов студентів,
професорсько-викладовського персоналу та інших співробітників Львівського Державного
Університету.

Роботу підприємств виділено в окремий відділ “Допоміжних підприємств”. Відділ має
такі підприємства:

[1.] Студентські їдальні та буфети:
студентську їдальню № 1 по вул. Оборони Львова 5 на 650 обідів в день;
студентську їдальню № 2 по вул. Лозінського 7 на 500 обідів в день;
професорську їдальню по вул. Оборони Львова 5 на 200 обідів в день;
буфет № 1 по вул. Маршалківській 1;
буфет № 2 по вул. Лозінського 7;
буфет № 3 по вул. Стрийськ[ій] 26;
буфет № 4 по вул. Оборони Львова 5;
буфет № 5 по вул. Миколи 4;
буфет № 6 по вул. Коперника 36.
Буфети є в спромозі обслуговувати всіх студентів та працівників Львівського

Державного Університету.
Існуючі ціни по студентських їдальнях:
студентський обід – 1,50 крб.;
студентський сніданок – 0,50 крб.;
студентська вечеря – 1 крб.
Ціни по професорській їдальні:
стандартний обід – 3,50 крб.;
інші обіди – 2,50–5 крб.
Їдальні планують і мають змогу виконати надання 98.000 сніданків, 233.000 обідів,

98.000 вечер для студентів та 59.000 обідів для професорсько-викладовського складу
Університету на 1940/41 рік учбовий.

Базою для постачання їдальні є в основному сільсько-господарське підприємство
Університету.
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2. Сільсько-господарська база створена на протязі 1939–40 року. Розташовано
господарство в 4 км від Львова, в урочищі “МАЄРІВКА”. Складається господарство з
40 га землі, придатної для рільництва й городництва. Площа була цілком засіяна, головним
чином городниною, весною 1940 року.

Господарство має:
1) коней – 4 штуки;
2) корів – 8 штук; 3) 
свиней – 38 штук.

[Хоча] господарство являється основним джерелом для постачання їдалень та буфетів,
все ж значну кількість продуктів Львівський Державний Університет одержує за планами
торговельних організацій.

До допоміжних підприємств належать:
3. Механічна пральня, яка обслуговує студентські гуртожитки та окремих студентів.
4. Палітурня, що виконує замовлення на переплетення літератури для бібліотек і

кабінетів Університету.
Допоміжні підприємства працюють на власному господарчому розрахункові. Обігові

кошти допоміжних підприємств складаються з виділених Університетом 39.000 крб. (за
станом на 1 вересня 1940 року) на створенні їдалень та буфетів, та коштів, що одержав
відділ підприємств від ліквідованого Університетського кооперативу.

Баланс підприємств становить на 1 вересня цього року 207.800 крб. 53 коп.
Баланс додається.
При Університеті існує взуттєва майстерня “Коопремонту” та перукарня кооперативу

перукарів.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НА 15 ВЕРЕСНЯ 1940 РОКУ

Загальна сума бюджету Університету на 1940 рік становить 11.844.700 крб. В тому
числі на Заочний відділ – 37.700 крб., та аспірантуру, яка лише організовується, –
38.000 крб.

Баланс, виконання кошторису, перелік підзвітних осіб, дебіторів та кредиторів до цього
додається.

УВАГА: На баланс не внесено вартість основних засобів (вартість будинків,
господарського та учбового інвентаря і матеріалів, що перейшли від польського
Університету та придбано на протязі жовтня-грудня 1939 року, в зв’язку з неповною
заінвентаризованістю цього майна).

Інвентаризація в основному проведена лише за місцем знаходження майна. Матеріали
інвентаризації перебувають в стадії обробки.

ДОДАТОК
1. Плани науково-дослідчої та видавничої роботи на 1939/40 учбовий рік надіслано до

Народного Комісаріату Освіти, але підтвердження про затвердження планів в Львівському
Державному Університеті немає.

2. Штати професорсько-викладовського персоналу на 1940/41 учбовий рік у
Всесоюзному Комітеті у справах Вищої Школи не затверджено.
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3. Частина майна на суму 86.870 (вісімдесять шість тисяч вісімсот сімдесять)
карбованців перебуває в особистому користуванні професорсько-викладовського
персоналу та в квартирі ректора й облічена за інвентарними записами майна Університету.

30 вересня 1940 року

Здав
(Марченко)

Прийняв
(Биченко)

Присутнім при здачі справ був представник Народного Комісаріату Освіти УРСР
товариш ІВАШИНА

(Івашина)
[ДОДАТКИ]

СКЛАД СТУДЕНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО І НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНОГО ПЕРСОНАЛУ
ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ДНІ 27 ВЕРЕСНЯ 1940 РОКУ

Професори 60 
Доценти 68 

Асистенти 79 
Старші викладачі 61 

Викладачі 31 
Старші лаборанти 28 

Лаборанти 41 
Старші препаратори 14 

Препаратори 13 
 

Факультети Філологічний Історичний Юридичний Фізико-
математичний Природничий 

І курс 365 82 93 83 174 
 II курс 223 92 73 61 154 
ІІІ курс 65 26 139 31 73 
IV курс 75 21 134 41 53 
IV курс 

складають державні іспити у 
місяці вересні або грудні 

 37 110   

V курс     25 
Всього 728 258 549 216 479 
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СКЛАД КАФЕДР: ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СКЛАД КАФЕДР: ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Назва кафедри Зав. 
каф. Проф. Доц. Асист. Ст. 

викл. Викл. Лаб. Наук. 
співроб. 

Кафедра української літератури 
(старої) 

1  2      

Кафедра української літератури 
(нової) 

1 1 2 1   2  

Кафедра українського мовознавства 1 1 2  6 7 2  
Кафедра російської мови 1    6 7   

Кафедра польської літератури 1 2 1 3   1  
Кафедра польської мови 1 1 1 1   1  

Кафедра слов’янської філології 1 1 1 1     
Кафедра загального мовознавства 1  2    1  

Кафедра класичної філології 1 3 4 1 1 1 3  
Кафедра німецької мови й літератури 1 1 2 1 4 4 2  

Кафедра французської філології 1 1 2 1 2 2 2  
Кафедра англійської філології 1  1  3 1 2  

Кафедра етнографії і фольклору 1 1  1   1  
Кафедра східного мовознавства 1  2 1 2 1 2  
Кафедра західно- европейської 

літератури 
1      1  

Разом 15 12 22 11 24 23 20  
 

СКЛАД КАФЕДР: ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Назва кафедри Зав. 
каф. 

Проф. Доц. Ст. 
викл. 

Асист. Ст. 
лаб. 

Лаб. Ст. 
преп. 

Преп. 

Кафедра історії України 1 1     1 1  
Кафедра старинної історії 1  2 1  1    

Кафедра історії середніх віків  1  1  1 1   
Кафедра нової історії 1   1   1 1  

Кафедра історії народів СРСР 1  1 2   1 1  
Кафедра історії мистецтв 1   1 1    1 

Кафедра археології 1  1    1 1 1 
Разом 6 2 4 4 1 2 5 4 2 

 

Назва кафедри Зав. 
каф. Проф. Доц. Ст. 

викл. Асист. Ст. 
лаб. Лаб. Ст. 

преп. Преп. 

Кафедра історії держави та 
права західно-европейських 

країн 
1 1    2    

Кафедра історії держави та 
права народів СРСР 1         

Кафедра цивільного права 1 1 2    1   
Кафедра судової медицини та 

криміналістики 1    1 1    

Кафедра радянського 
державного права та теорії 

права 
1 1 1   3 1 1  

Кафедра цивільного процесу 1   1  1    
Кафедра земельного, 

колгоспного і трудового права 1  1    1   

Кафедра кримінального права і 
процесу 1  2 2  1 1   

Кафедра міжнародного права 1  1   1    
Декретне бюро      1    

Разом 9 2 8 3 1 10 4 1  
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СКЛАД КАФЕДР: ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Назва кафедри Зав. 
каф. Проф. Доц. Ст. 

викл. Асист. Ст. 
лаб. Лаб. Ст. 

преп. Преп. 

Кафедра математичного аналізу І 1 4   4  3   
Кафедра математичного 

аналізу ІІ 1 1 1  1     

Кафедра геометрії 1 1 2  1     
Кафедра алгебри 1         

Кафедра теорії імовірностей 1 1        
Кафедра теоретичної механіки 1 1   2     

Кафедра експериментальної 
фізики 1  1  8  1 1 1 

Кафедра теоретичної фізики 1 1   1     
Кафедра астрономії 1    4 2    

 

СКЛАД КАФЕДР: ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Назва кафедри Зав. 
каф. Проф. Доц. Ст. 

викл. Асист. Ст. 
лаб. Лаб. Ст. 

преп. Преп. 

Кафедра неорганічної та аналітичної 
хімії 1  1 1 4 1 2  2 

Кафедра органічної хімії 1  1  2  1  2 
Кафедра фізичної і колоїдної хімії 1    2  1  1 

Кафедра загальної хімії 1   1 1     
Кафедра кристалографії 1  1  2  1   

Кафедра мінералогії 1  1  2 1 1   
Кафедра петрографії 1 1   2  1 1  

Кафедра геології 1 1 1 2 1 1   1 
Кафедра палеонтології 1    2    1 

Кафедра морфології і систематики 
рослин 1  1  6  1 1  

Кафедра фізіології рослин 1  1  3 1 1  1 
Кафедра анатомії і цитології рослин 1    1     

Кафедра мікробіології 1         
Кафедра біохімії 1     1    

Кафедра зоології тварин 1         
Кафедра загальної зоології 1 1   4  1 1  

Кафедра зоології і порівняльної 
анатомії 1 2 1  2 1 1 1 1 

Кафедра геофізики і метеорології 1  1  2  1   
Кафедра географії 1 2 4 1 3 1 1   

Кафедра дарвінізму 1         
Разом 20 7 13 5 39 7 13 4 9 
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[АРХІВ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕСИТЕТУ]

СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Гру-
па 

Дата впливу актів 
до архіву 

Карта 
ін-вен-

таря 

Від кого 
вплинули акти 

Чис-
ло то-

мів 

Чис-ло 
кни-
жок 

Чис-ло 
те-чок 

Чис- 
ло зо-
ши-тів 

І 26 січня 1940 р 20 Теологічний факультет 57 211 62 83 
ІІ 27 січня 1940 р. 21 Канцелярія педеля 10 132   
ІІІ 27 січня 1940 р. 22 Ректорат 28  2427  
IV 15 лютого –27 липня 

[1940 р.] 
23 Фізико-математичний 

факультет 
 312 283  

V 26 січня –25 вересня 
[1940 р.] 

24 і 40 Юридичний факультет 318 1869 133 154 

VI 15 квітня 1940 р. 25 Загальні університетські 
виклади 

 18 65  

VII 15 квітня 1940 р. 26 Братня поміч студентів  175 24 42 
VIII 4 серпня – 6 вересня 

[1940 р.] 
27 Філологічний факультет 67 266 719  

IX 8 липня 1940 р. 28 Кафедра кристалографії   3  
X 28 липня 1940 р. 29 Математично-природничий 

факультет 
51 127 631  

XI 28 серпня 1940 р. 30 Кафедра історії України 4 63 165 31 
XII 28 липня 1940 р. 33 Кафедра педагогіки і 

психології 
 53 415  

XIII 28 липня 1940 р. 34 Кафедра нової історії  8 478  
XIV 28 липня 1940 р. 35 Хімічний інститут  8 40  
XV 28 липня 1940 р. 36 Відділ фізкультури 

Львівського державного 
університету 

 1 13  

XVI 9–12 серпня 1940 р. 37 
38 

 
Бухгалтерія 

 
56 

507 
4283 

 
48 

 

  Разом 589 9038 5505 310 
Індексів 4288 – втягнені до книжок. 

 

Ст. бібліотекарів Бібліотекарів Бібліографів Інших 
працівників 

Персональний 
склад 

працівників 
Бібліотеки 

Всіх 
З них з 
вищ. 

освітою З вищ. 
освітою 

З сер. 
освітою 

З вищ. 
освітою 

З сер. 
освітою 

З вищ. 
освітою 

З сер. 
освітою 

З вищ. 
освітою 

З сер. 
освітою 

Працівники 
Бібліотеки: 

ст. бібліотекарі, 
бібліотекарі, 
бібліографи 

29 22 4 1 14 6 3 – 4 3 

Інші: 
палітурники, 

прибиральники 
11          

[Працівники при 
відділі 

інвентаризації?*] 
7 3         

 

* Зважаючи на специфіку прошиття архівної справи, відтворити текст повністю не вдалося.
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ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС ДОПОМІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
на 1 вересня 1940 р.

Актив: Пасив: 
ХІ. Фонди в основних засобах  І. Основні засоби: 

по сільсько-
господарській базі 

8.524.48   

інвентар їдалень 
та буфетів 

11.950.50   по їдальнях 15.601.70 24.126.18  

устаткування та 
інвентар с.г. бази 
в Маєрівці 

13.881.30   Амортизаційний 
фонд 

 12.591.27 36.717.45 

транспортні 
засоби 

6.513.50  32.345.30 ХІІ. Внутрішні розрахунки с.г. бази з 
їдальнями і ЛДУ 

31.339.52 

ХІІІ. Кредитори  ІІІ. Матеріали*: 
ЛДУ для їдалень 23.833.65   

товари по коморі 
№ 1 

24.598.98   ЛДУ для 
палітурні 

700.00 24.533.65  

товари по коморі 
№ 2 

4.338.76   паї членів 
бувшого 
Університетського 
Кооперативу 

17.140.06   

товари по буфету 
№ 1 

412.45   внески на дрова 
бувшого 
Університетського 
кооперативу 

2.560.00   

депоненти 2.709.01   незакінчене 
кондвиробництво 

520.50   
КВД 41.70   

товари по 
палітурні 

978.80   Держстрах 137.00   

товари по 
б.консумі 

3.635.71   НКВС – 
утримання 

30.00   

товари по с.г. базі 3.635.71 38.084.90  Фінансовий 
Відділ 

237.32   

малоцінний 
інвентар по 
їдальнях 

11.760.91   Заготзерно 248.00   

малоцінний 
інвентар по 
с.г. базі 

422.20 12.183.11  Місцевком 879.45   

тварини по 
с.г. базі 

16.880.04   Інші 217.78 24.200.32 48.733.97 

тварини по 
їдальнях 

12.420.00 29.300.04 79.568.05 XIV. Доходи по с.г. базі 41.263.87 

IV. Виробництво: с.г. база 43.555.97 XV. Амортизація 
в травні–серпні 
1940 р. 

3.396.00   

VI. Грошеві засоби:  XVI. Накладання 
на решту товарів 

5.389.60  8.785.60 

поточний 
рахунок в 
Держбюджету 

3.321.10   Нагромадження: 

готівка 2.099.57  5.420.67 по балансу 
бувшого 
Університетського 
Кооперативу 

39.353.76   

VII. Внутрішні розрахунки: с.г. база 30.254.88 по с.г. базі за 
серпень 

40.70   

 

* Пункт ІІ, а також V у тексті документа відсутні.
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VIII. Разрахунки: по їдальнях та 
прочих за 
травень-серпень 

1.565.66  40.960.12 

по пральні 1.749.25       
по палітурні 1.632.50       
по поставщиках 516.39       
по організаціях і 
установах 

2.141.69 6.039.83      

Дебітори бувшого 
Університетського 
Кооперативу 

4.655.91       

Дебітори с.г. бази 1.586.80 6.242.71      
Підзвітні особи  3.877.05 16.159.59     
ІХ. Видатки з позабюджетних коштів по 
с.г. базі 

51.07     

Х. Втрати по с.г. базі     
втрати в 
підсобних 
господарствах 

325.00       

знос основних 
фондів 

120.00  445.00     

   207.800.53    207.800.53 
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FACULTY OF HISTORY IN THE STRUCTURE
OF LVIV UNIVERSITY: 1940

Volodymyr KACHMAR*, Yaroslav PRYTULA**

The Ivan Franko National University of Lviv,
* the Chair of Contemporary History of Ukraine

** the Chair of Mathematical and Functional Analysis
1 Universitetska str., 79000, Lviv, Ukraine

The paper presents archival materials that reflect the activities of the Lviv University in September
1940, i.e. one year after its Sovietisation. Compared to the interwar period, the University has undergone
substantial restructuring of its faculty, the department structure, significant changes in the administrative
area and the educational process. The University is also faced with many everyday problems of Soviet
reality, remaining, nevertheless, a powerful educational and scientific centre.

Key words: Lviv University, Faculty, the chair, teaching staff.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В СТРУКТУРЕ ЛЬВОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 1940 ГОД

Владимир КАЧМАР*, Ярослав ПРЫТУЛА**

Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
* кафедра новейшей истории Украины

** кафедра математического и фунционального анализа
ул. Университетская 1, Львов 79000, Украина

В публикации представлены архивные материалы, отражающие деятельность Львовского
университета по состоянию на сентябрь 1940 г., то есть через год после начала его советизации.
По сравнению с междувоенным периодом, в вузе произошли существенные изменения
факультетско-кафедральной структуры, а также в административной сфере и организации
учебного процесса. Несмотря на то, что университет столкнулся со многими бытовыми проблемами
советской действительности, он, тем не менее, оставался мощным учебно-научным центром.

Ключевые слова: Львовский университет, факультет, кафедра, профессорско-
преподавательский состав.
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