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З нагоди 150-річчя від дня заснування кафедри хімічної технології у Національному 
університеті “Львівська політехніка” висвітлено діяльність хімічних кафедр і факультету у 
часи Політехнічної школи в 1877–1918 роках, проаналізовано навчальний процес і 
матеріально-технічну базу підготовки інженерів-хіміків, умови навчання студентів.  Розгля-
нуто створення і трансформацію хімічних кафедр, ролі їхніх керівників. Охарактеризовані 
науково-педагогічна та громадська діяльності відомих вчених і педагогів А. Фройнда,  
Ю. Медведського, Б. Павлевського, Р. Залозецького, С. Нементовського, їхній внесок у 
розвиток Політехніки і Галичини. 
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Вступ 
Цьогоріч Львівська політехніка відзначає 

славну дату – 150-річчя заснування кафедри 
хімічної технології, що зумовило доповнення 
наявної в університеті хімічної освіти хіміко-
технологічною, поклало початок підготовці 
кваліфікованих інженерів і науковців хімічного 
профілю за кращими європейськими зразками. 
Створена указом цісаря Франца Йосифа І від 
18 червня 1871 р. [1] кафедра стала основою для 
подальшої організації спеціалізованих хімічних 
кафедр, хіміко-технологічного факультету і 
нинішнього Інституту хімії та хімічних техноло-
гій. 

Історія хімічних кафедр і факультетів не-
розривно пов’язана з 205-річною історією Львів-
ської політехніки у різних державах, де відбу-
валося перетворення закладу від Реальної школи 
до нинішнього університету. В австрійський, а 
згодом австро-угорський періоди можна виділити 
етап передісторії – створення і діяльність 
Реальної школи (1816–1844 роки) та етапи 
діяльності Технічної академії (1844–1877 роки) і 

Політехнічної школи (1877–1918 роки), коли 
відбувалися становлення і розвиток хімічних 
освіти і науки. 

Історія хіміків-політехніків за австрійських 
часів значною мірою висвітлена у роботах [2–5], 
фрагментарно у працях [1, 6–8], де описано 
історію закладу. Зокрема у роботі [3] детально 
розглянута діяльність хіміків і хімічних кафедр у 
Технічній академії. Водночас у зазначених дже-
релах недостатньо висвітлена історія хімічних 
підрозділів у Політехнічній школі, тому метою 
цієї роботи є дослідження розвитку хімічних 
освіти і науки та діяльності професорів-хіміків у 
зазначений період. 

 
Аналіз джерел інформації 

Передісторія хімічної освіти у Львівській 
політехніці веде свій початок від 1816 року, коли 
у Львові заснували перший у Галичині середній 
навчальний заклад з технічно-торговельним 
ухилом – Реальну школу, де професор Антон 
Ґлойснер по 3 години на тиждень викладав хімію 
[1]. У Школі була облаштована хімічна лабо-
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раторія, що давало змогу слухачам опановувати й 
деякі практичні навички. Тогочасна реальна 
освіта певною мірою давала технічні знання, 
потрібні для подальшої професійної діяльності, 
проте їхній рівень не відповідав вимогам часу. 

У 1844 р. на базі Реальної школи відкрили 
Цісарсько-королівську Технічну академію, серед 
шести основних кафедр якої була кафедра тех-
нічної хімії [1]. Отже, розвиток вищої хімічної 
освіти в академії розпочався з часу заснування 
закладу. Вона стала невід’ємною складовою під-
готовки фахівців у поєднанні з фізичною, мате-
матичною та технічними освітами. 

Перший професор хімії у Технічній ака-
демії Фрідріх Рохлєдер (1819–1874) започаткував 
викладання загальної і, частково, технічної хімії 
(5 год/тиждень) [1], а також наукові дослідження 
у галузі фітохімії. Водночас для підготовки ква-
ліфікованих фахівців не вистачало повноцінних 
курсів хімічної технології, мінералогії, мало часу 
відводили на практичні заняття, тому випускники 
академії змушені були поглиблювати свої знання 
в інших освітніх закладах. Другий професор хімії 
Ґустав Вольф (1805–1873) суттєво не змінив план 
навчання, але доповнив його новим курсом 
мінералогії, геології та палеонтології [1]. 

Значні зміни у підготовці фахових хіміків 
почалися із приходом у 1857 р. на кафедру хімії 
Рудольфа Ґюнсберґа (1823–1879), який заснував 
у Технічній академії викладання і наукові дос-
лідження у галузі хімічної технології органічних і 
неорганічних речовин, організував відповідну 
лабораторію [1, 3]. Завдяки його плідній діяль-
ності відкрили ад’юнктуру з технічної хімії з 
перейменуванням кафедри на загальної і техніч-
ної хімії, а невдовзі заснували нову кафедру 
хімічної технології. 

У 1872 р. внаслідок реорганізації Технічної 
академії окремі кафедри об’єднали у три фахові 
школи, які згодом перейменували на факультети. 
Серед них постала школа технічної хімії у 
складі трьох кафедр: хімічної технології на чолі з 
Рудольфом Ґюнсберґом, загальної і аналітичної 
хімії під керівництвом Авґуста Фройнда (1835–
1892) та мінералогії і геології на чолі з Юліаном 
Медведським (1845–1918) [1]. Невдовзі до них 
приєднали доцентуру зоології і ботаніки на чолі з 
Емілем Ґодлевським (1847–1930).  

З 1872/73 ак.р. школа технічної хімії почала 
підготовку кваліфікованих фахівців з хімічної 
технології. Навчання тривало спочатку три, а з 
1874 р. – чотири роки. Навчальні плани були 
достатньо наповнені загальноосвітніми і спеці-
альними дисциплінами та значними обсягами 
лабораторних і проектних робіт. Особливо зро-
сли освітні та наукові можливості хіміків-полі-
техніків у 1876 р. після будівництва хімічного 
корпусу, який на той час був одним з кращих 
серед аналогічних лабораторій європейських 
політехнік. 

У 1877 р. Технічну академію перейме-
нували у Цісарсько-королівську політехнічну 
школу і зрівняли у правах з іншими акаде-
мічними школами монархії, фахові школи перей-
менували на факультети [1]. Львівська політех-
нічна школа стала головним вищим технічним 
навчальним закладом Галичини, серед основних 
підрозділів якого був факультет технічної хімії. 
Тут всебічно готували кваліфікованих інженерів 
та науковців з хімії та хімічної технології. Нав-
чальні дисципліни викладали професори Р. Ґюнс-
берґ, А. Фройнд, Ю. Медведський, відомі своїми 
публікаціями у європейських наукових журналах, 
винаходами, підручниками, монографіями. У 
розпорядженні викладачів і студентів була необ-
хідна матеріально-технічна база, аудиторний 
фонд, лабораторії і музеї. 

Реорганізація Технічної академії у Політех-
нічну школу зумовила піднесення закладу до 
рівня провідних політехнік Європи, дала змогу 
забезпечувати промисловість Галичини та інших 
земель кваліфікованими фахівцями. Упродовж 
наступних років розширювали структуру Полі-
технічної школи і набір спеціальностей, відбу-
валися удосконалення навчального процесу та 
інтенсифікація наукових досліджень на потреби 
економіки краю. Бурхливий розвиток у Галичині 
в 70–80-х рр. нафтодобування та нафтопере-
роблення, розбудова міст, транспортних шляхів 
зумовили відкриття у Політехнічній школі нових 
навчальних і дослідницьких підрозділів. У 1885 р. 
запрацювали дворічні гірничі курси, де студенти 
отримували вищу освіту у галузі видобування 
нафти, та однорічні металургійні курси на 
машинобудівному факультеті, а з 1886 р. – до-
слідницькі нафтова і керамічна станції на 
факультеті технічної хімії [1]. 
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В авангарді розбудовних процесів були 
хіміки, які отримали окрему будівлю, нові 
кафедри і доцентуру, додаткові посади асис-
тентів, а також значні дотації на облаштування 
лабораторій та музеїв. У кінці 70-х років на 
факультеті технічної хімії відбулися кадрові змі-
ни. Замість доцента Е. Ґодлевського, який перей-
шов у Вищу рільничу школу в Дублянах, були 
запрошені з університету для викладання зоології 
професор Шимон Сирський, а ботаніки – доцент 
Францішек Каменський [1]. Кафедру хімічної 
технології з 1880 р. очолив Юлій Брюль (1850–
1911), який суттєво розширив викладання техно-
логії неорганічних речовин (виробництво міне-
ральних добрив, сульфатної і нітратної кислот, 
скла, металургію заліза і цинку), харчових та 
інших продуктів (пивоваріння, пекарство, вироб-
ництво сиру і масла, клею і мила). У 1883 р. він 
залишив кафедру і переїхав до Гейдельберґа, де, 
працюючи професором університету, став відо-
мим завдяки дослідженням над залежністю 
структури органічних речовин від поглинання, 
заломлення і розсіювання ними світла [9]. 

Новим багаторічним (з 1883 до 1917 р.) 
керівником кафедри хімічної технології став Бро-
ніслав Павлевський (1852–1917) – різнобічний 
вчений, автор численних праць, опублікованих у 
вітчизняних і зарубіжних виданнях. Відомі його 
роботи в галузях органічної хімії (про органічні 
кислоти і ароматичні сполуки, сечовину, тіосе-
човину, про залежність кольору сполук від їхньої 
будови тощо), гірничо-геологічній (аналіз цинко-
во-олов’яних руд, озокериту з Трускавця, галиць-
кого каоліну і торфу тощо), пивоварінні, цукро-
варінні, металургії, хімічному обробленні дере-
вини, шкіри та ін. [10, 11]. 

Важливим напрямом досліджень профе-
сора Павлевського було визначення фізико-хіміч-
них характеристик (розчинностей, питомих ваг, 
критичних температур) різних речовин, вивчення 
кінетики реакцій, закономірностей топлення бі-
нарних систем, що дає підстави вважати його 
одним із засновників фізико-хімічного аналізу 
[11]. У 1886–1891 роках Б. Павлевський керував 
Крайовою дослідницькою нафтовою станцією, де 
вивчав склад, властивості і технології перероб-
лення нафти та озокериту, опублікував на цю 
тему низку праць і видав чотири підручники, 
серед яких найважливіший “Technologia nafty i 

wosku ziemnego”, отже став засновником 
викладання і системних наукових досліджень за 
цим напрямом у Політехнічній школі. Чимало 
часу професор Павлевський віддавав підготовці 
науково-педагогічних кадрів. Відомими вченими 
стали його учні – майбутні професори Полі-
техніки Р. Залозецький, В. Синевський, В. Лес-
нянський. Професора Павлевського тричі обира-
ли деканом факультету технічної хімії і двічі – 
ректором. 

У 1886 р. у будівлі хімічного корпусу на 
підставі угоди між Крайовим відділом і Полі-
технічною школою відкрили дві Крайові дослід-
ницькі станції – нафтову і керамічну [1]. Зав-
данням першої з них було дослідження нафтової 
ропи різного походження із відпрацюванням 
технологій її оптимального перероблення, а дру-
гої – одержання і випробування нових будівель-
них матеріалів. Дослідження та консультації 
здійснювали за кошти замовників. Керівником 
нафтової станції, як зазначено вище, був Б. Пав-
левський, а згодом Р. Залозецький, керамічну 
станцію очолював інженер Едмунд Кжен. Роз-
міщення станцій у хімічному корпусі суттєво 
розширило спектр і підвищило актуальність нау-
кових досліджень, покращило рівень підготовки 
студентів, які мали змогу не лише ознайомлю-
ватися з проблемами виробництв, а й брати 
участь у їх вирішенні. 

У 1888 р. колектив факультету поповнили 
два приватні доценти, які згодом зіграли важливу 
роль у його розвитку – Роман Залозецький на 
кафедрі хімічної технології почав викладати тех-
нологію нафти й озокериту та освітлення і опа-
лення, а Стефан Нементовський на кафедрі 
загальної і аналітичної хімії – хімію ароматичних 
сполук [1]. 

Роман Залозецький-Сас (1861–1918) – за-
сновник української науки про нафтоперероб-
лення, був приватним доцентом з технології 
нафти і озокериту, а з 1891 до 1916 р. керував 
дослідницькою нафтовою станцією. Водночас з 
1887 до 1914 р. працював професором хімії 
Львівської торговельної академії [4, 12]. 

Очоливши дослідницьку нафтову станцію 
Р. Залозецький розгорнув активну діяльність – 
розробляв теоретичні та технологічні основи 
нафтопереробної справи, став одним із заснов-
ників геохімії нафти, здобув репутацію провід-
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ного науковця з технології нафти не лише в 
Австро-Угорщині, а й у Європі, тривалий час був 
представником французьких і англійських нафто-
вих фірм у Галичині. Лише з питань технології 
нафти опублікував за неповними даними 106 
наукових праць, написав підручник, зініціював 
створення і тривалий час редагував часопис 
“Nafta” [12]. Р. Залозецького вважають піонером 
екологічних досліджень – він розробляв методи 
утилізації кислих гудронів, одним із перших 
почав виступати проти скидання у ріки нафтових 
відходів. 

Політехнічна школа відзначила заслуги 
багаторічного доцента технології нафти і озо-
кериту Р. Залозецького наданням йому титулу 
професора надзвичайного, хоча відповідної ка-
федри не було створено. Вочевидь це було 
зумовлено його політичною діяльністю та неба-
жанням уряду готувати кваліфіковані кадри для 
нафтоперероблення у Галичині. 

У 1891 р. на факультеті технічної хімії 
створено ще одну кафедру – ботаніки, зоології і 
товарознавства, яку очолив Остап (Євстахій) 
Волощак (1835–1918) – відомий вчений-біолог 
[13]. У Політехнічній школі він заснував бота-
нічний сад і природничий музей, сформував 
багату дендрологічну колекцію та фонд ета-
лонних гербарних зборів. У своїх лекціях викла-
дав характеристику і застосування сировини рос-
линного і тваринного походження, технічне 
товарознавство. Професор Волощак досліджував 
флору Карпат та інших реґіонів Галичини. За 
їхніми результатами опублікував об’ємні списки 
рослин із детальними описами і вказанням ареалу 
поширення, зібрав унікальний гербарій. 

Після професора Фройнда кафедру загаль-
ної та аналітичної хімії з 1892 до 1925 р. очо-
лював Стефан Нементовський (1866–1925) – 
відомий хімік-органік [1, 14]. Основним напря-
мом його наукових досліджень були синтез і 
властивості гетероциклічних сполук. Головними 
здобутками стали: реакція конденсації ароматич-
них о-амінокислот з кислотними амідами (відома 
хімікам як реакція Нементовського), вивчення 
похідних антрахінону, одержання нових похід-
них 2,5-нафтиридину. Професор Нементовський 
був авторитетним ученим і педагогом, його тричі 
обирали ректором і тричі деканом. Для студентів 
першого року він викладав неорганічну (основи 

теоретичної хімії, хімія на основі періодичної 
системи), а для студентів другого року – орга-
нічну хімію (аліфатичні, ароматичні, циклічні 
сполуки). 

Знаковою подією у житті Політехнічної 
школи було святкування 50-річчя її діяльності у 
1894 р. На той час факультет технічної хімії був 
одним з головних підрозділів, до складу якого 
входили такі структурні одиниці та їхні керів-
ники [1, 15]: 

• 3 кафедри звичайні: загальної і аналі-
тичної хімії – С. Нементовський, хімічної тех-
нології – Б. Павлевський, мінералогії і геології – 
Ю. Медведський; 

• 1 кафедра надзвичайна – ботаніки, зоо-
логії і товарознавства – О. Волощак; 

• 2 платні доцентури: технології нафти і 
озокериту – Р. Залозецький, агрохімії – Р. Вавні-
кевич; 

• 2 Крайові дослідницькі станції: 
нафтова – Р. Залозецький, керамічна – Е. Кжен. 

До кафедр належали музеї і лабораторії:  
• музей і 3 хімічні лабораторії (синтезу, 

кількісного аналізу, якісного аналізу), до інвен-
таря яких входили спектрометр, рефрактометр, 
поляриметр, мікроскопи, аналітичні ваги тощо. У 
партері хімічного корпусу був встановлений 
газовий двигун, дві динамомашини, батареї аку-
муляторів; 

• музей і лабораторії хімічної технології, 
до інвентаря яких входили 6 печей різних кон-
струкцій, газоаналізатор, калориметр, поляри-
метр, спектроскоп, мікроскопи, автоклав, дисти-
ляційні установки, запас платинового посуду, 
аналітичні ваги тощо; 

• лабораторія і музей мінералогії і гео-
логії, у якому була зібрана колекція порід і 
мінералів із близько 10000 зразків; 

• музей зоології, ботаніки і товарознавства 
із колекціями опудал звірів, птахів, плазунів, риб, 
великим гербарієм, а також зразками природних і 
штучних матеріалів, які слугували сировиною 
для промисловості. 

Окрім того, на кошти приватних осіб був 
організований музей гірничої справи, нафти і 
озокериту, яким опікувалися Р. Залозецький та  
Л. Сирочинський. Дослідницькі станції забезпе-
чували себе обладнанням за кошти від виконаних 
робіт. 
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Наведений опис лабораторій та музеїв свід-
чать про доволі високий рівень забезпечення 
навчального процесу та наукових робіт. Біль-
шість підрозділів факультету розташувалися у 
хімічному корпусі, а кафедри мінералогії і гео-
логії та ботаніки, зоології і товарознавства разом 
з музеями були розміщені у головному корпусі. 

У 1894 р. факультет технічної хімії нена-
довго перейменували на хімічно-технічний, 
однак у 1897 р. стару назву повернули. 

Розвиток факультету позначився на 
збільшенні кількості студентів-хіміків. Так, у 
зимовому півріччі 1877/1878 ак. р. їх було 23, а у 
1893/4 – 40 [1]. Студенти-хіміки, крім екзаменів 
із окремих предметів, складали два державні 
іспити [6]: 

• загальний після 2 років навчання, до 
якого входили математика, загальна і технічна 
фізика, мінералогія, загальна (неорганічна й орга-
нічна) хімія, енциклопедія механіки, наука про 
машини; 

• фаховий після завершення усього нав-
чання, який охоплював хімічну технологію, ана-
літичну хімію, агрохімію, енциклопедію архітек-
тури, товарознавство. 

Студенти, які склали всі іспити і виконали 
проектну роботу, одержували фахові свідоцтва 
(згодом їх стали називати дипломами). Випуск-
ники факультету мали ґрунтовну теоретичну і 
практичну підготовку, тож, незважаючи на склад-
ну економічну ситуацію в Галичині, швидко 
знаходили робочі місця, ставали резервом для 
викладацького складу Політехнічної школи та 
інших освітніх закладів. 

Особливе піднесення Політехнічної школи 
відбувалося на початку XX сторіччя. Зросла кіль-
кість кафедр і кількість професорсько-викладаць-
кого складу, різко збільшилася кількість сту-
дентів. Так, у зимовому півріччі 1904/1905 ак. р. 
студентів було 1182, з них 83 хіміки, а у 
1912/1903 ак. р. з 1742 студентів було уже 214 
хіміків [15]. 

У 1901 р. вищі технічні школи Австрії 
отримали право надавати ступінь доктора тех-
нічних наук (doctor rerum technicarum), що 
підняло статус політехнік, істотно спростило під-
готовку власних викладацьких та наукових 
кадрів технічних і прикладних напрямків [6]. 

Значні зміни відбулися на факультеті тех-
нічної хімії, де у 1906/1907 ак. р. функціонувало 
вже 6 кафедр і 4 доцентури [6]. У 1903/1904 ак. р. 
від кафедри хімічної технології відділили нову 
кафедру хімічної технології ІІ (перероблення 
продукції рільництва) і технічної мікробіо-
логії, яка охопила технологію органічних харчо-
вих виробництв [2]. Цим було започатковано 
створення окремих кафедр, спеціалізованих у 
різних напрямах хімічної технології. До того під-
готовка фахівців з неорганічних, органічних і 
харчових технологій відбувалася на одній ка-
федрі, що зумовлювало недостатню підготовку 
студентів і складнощі в поєднанні відповідних 
предметів у навчальному процесі. 

Новостворену кафедру очолив Віктор Си-
невський (1865–1927) [16], який після стажу-
вання в бактеріологічній лабораторії у Копен-
гагені та інституті Пастера в Парижі габіліту-
вався і став приватним доцентом хімічної техно-
логії та технічної мікробіології, а з 1903 р. про-
фесором. Він викладав студентам третього року 
навчання теоретичні основи бродильних про-
цесів, мікробіологію, технології спиртогорілча-
них виробів, цукру, крохмалю, оцту, дріжджове 
виробництво, пивоваріння тощо. Також він читав 
лекції з проектування фабрик і устаткування для 
зазначеної галузі. Видав підручник “Mikrobiolo-
gia fermentacyjna”. Професор Синевський є 
автором оригінальної теорії будови крохмалю, у 
низці праць навів результати досліджень процесу 
цукрування крохмалю, що дало змогу ідентифі-
кувати α- і β-діастази (амілази). Його багатора-
зово обирали деканом, а у 1907 р. – ректором. 

Із урахуванням спорідненості певних роз-
ділів хімії і фізики та потреби ґрунтовнішої 
підготовки студентів у 1906 р. на факультеті 
технічної хімії відкрили кафедру фізики ІІ. Її 
очолив Тадеуш Ґодлевський (1878–1921) – 
засновник польських досліджень радіоактивності 
[2, 17]. Раніше він працював під керівництвом  
С. Арреніуса над розвитком теорії електролітич-
ної дисоціації, а у 1904–1905 роках у лабораторії 
Е. Резерфорда досліджував радіоактивні елементи 
сімейства актинію. У Львові професор Ґодлевсь-
кий організував першу в Польщі лабораторію для 
вивчення радіоактивних речовин. Його обирали де-
каном факультету, а у 1918/1919 ак. р. – ректором. 
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Після виходу на пенсію професора Воло-
щака у 1907 р. від кафедри ботаніки, зоології і 
товарознавства відділили курс зоології, який став 
викладати платний доцент Мечислав Кова-
левський, а на чолі зміненої кафедри став Адам 
Маурізіо (1862–1941) – відомий швейцарський 
ботанік, у молодості діяч соціалістичного руху 
[18]. Був одним із засновників броматології 
(науки про продовольчу сировину і продукти 
харчування, їх виробництво, переробку і збері-
гання), досліджував хімічний склад, засвоюва-
ність, харчову цінність продуктів, культуру 
харчування та дієтологію.  

Для детального ознайомлення студентів із 
чинними виробництвами у Політехнічній школі 
запровадили науково-навчальні екскурсії на 
підприємства. Так, у 1905/1906 ак. р. для сту-
дентів хімічного факультету були організовані 
екскурсії до Відня і навколишніх хімічних фаб-
рик, а для студентів гірничих курсів – на соляні 
шахти у Величці, кам’яновугільні шахти у 
Явожні і Мисливицях, а також копальні цинку і 
олова в Кентах [15]. Їх фінансування відбувалося 
загалом за бюджетний кошт, студенти вносили 
символічну плату. 

Швидке збільшення кількості студентів на 
факультеті призвело до нестачі навчальних при-
міщень, тому у 1906 р. міністерство дало дозвіл 
на добудову другого поверху в хімічному корпусі 
[6]. Це будівництво завершили в 1911/1912 ак. р., 
згодом добудували ще й третій поверх. 

У 1908 р. професор Медведський вийшов 
на пенсію, хоча ще продовжував викладати 
окремі дисципліни. У знак подяки і визнання 
заслуг перед Політехнічною школою йому пер-
шому було присвоєно звання Почесного профе-
сора, а згодом звання доктора Honoris causa. 
Замість нього керівником кафедри мінералогії і 
геології став Тадеуш Вісньовський (1865–1933) – 
геолог, популяризатор наукових досягнень [2]. 
Професор Вісньовський досліджував геологію та 
палеонтологію Карпат, Поділля, Краківської 
землі, історію геології Польщі. Написав низку 
підручників. Двічі був деканом, удостоєний зван-
ня Почесного професора Львівської політехніки. 

Ще наприкінці XIX ст. на факультеті тех-
нічної хімії та дослідницьких станціях викону-
вали фізико-хімічні дослідження властивостей та 
структури органічних і неорганічних речовин, 

кінетики реакцій (А. Фройнд, Ю. Брюль, Б. Пав-
левський). Певною мірою здійснювали і навчання 
студентів у цій галузі, проте ґрунтовної підго-
товки не було. У 1902 р. на кафедрі хімічної 
технології запровадили викладання фізичної 
хімії, яке доручили приватному доценту Людвіку 
Брунеру [15]. Він викладав до 1910 р., а потім 
перейшов в університет. Оскільки на той час 
фізична хімія вже стала невід’ємною складовою 
навчальних планів для хіміків і відповідні ка-
федри вже були створені у провідних ВНЗ, то 
Сенат Політехнічної школи у 1912 р. запропо-
нував І. Мосціцькому організувати окрему 
кафедру фізичної хімії і технічної електрохімії 
[2]. Тоді він був уже відомим науковцем завдяки 
дослідженням з окиснення азоту в електричній 
дузі, розробленню електротермічних печей та 
конденсаторів високої напруги для зазначеного 
процесу, а також практиком, який зініціював 
виробництво нітратної кислоти у Швейцарії. І 
хоча ця діяльність стосувалася технології неор-
ганічних речовин і майбутній завідувач не мав 
докторського ступеня, все ж для Сенату перева-
жили його організаційні здібності та практичний 
досвід. 

Іґнацій Мосціцький (1867–1946) – хімік-
винахідник, організатор польської хімічної про-
мисловості, президент Польщі у 1926–1939 роках 
[2, 19]. У Політехнічній школі він активно взявся 
за створення кафедри. За власні кошти привіз 
прилади та апарати, облаштував нові лабораторії, 
започаткував дослідження з технологій нітратної 
кислоти, ціанідів та інших сполук Нітрогену, 
калійних солей, електролізу натрію та калію хло-
риду, дистиляції нафти тощо. Професор Мосціць-
кий викладав хімічну технологію неорганічних 
речовин, технічну електрохімію, електрохімічні 
методи у хімічній промисловості, фізичну хімію і 
електрохімію, проводив лабораторні практикуми 
із цих предметів. У 1916 р. спільно з одно-
думцями заснував у Львові спілку “Metan”, яка 
займалася розробленням і впровадженням вина-
ходів з хімічної технології, видавала часопис з 
однойменною назвою (змінену згодом на 
“Przemysł Chemiczny”). Після війни (1922–
1925 рр.) І. Мосціцький був генеральним 
директором хімічної фабрики у Хожові, займався 
її добудовою. Професора Мосціцького обирали 
деканом, ректором Львівської політехніки, а в 
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1926 р. – президентом Польщі. За заслуги перед 
державою Львівська політехніка присвоїла йому 
звання доктора Honoris causa і Почесного 
професора. 

У 1917 р. пішов з життя професор Б. Пав-
левський. Його кафедру приєднали до кафедри 
професора Мосціцького і невдовзі змінили її 
назву на хімічної технології І (великої неорга-
нічної промисловості) і технічної електрохімії 
[2]. Цим Сенат політехніки продовжив ство-
рення спеціалізованих кафедр, які готували 
інженерів-хіміків з конкретних галузей техно-
логії. 

Цікаво зазначити, що перед війною серед 
студентів-хіміків Політехнічної Школи навчався 
Петро Франко (1890–1941?) – син визначного 
українського поета Івана Франка, військовий 
діяч, педагог, учений, фундатор авіації УГА [20]. 
У 1914 р. він закінчив навчання, але отримав 
диплом уже після війни (1923 р.). У 1923–1925 
роках викладав хімічні науки в Українській 
(таємній) політехнічній школі у Львові. У 1931 р. 
за рекомендацією І. Мосціцького, який був тоді 
президентом Польщі й особисто знав П. Франка 
як колишнього студента, виїжджав працювати в 
СРСР із групою польських інженерів. 

Перед Першою світовою війною факультет 
технічної хімії розрісся до семи кафедр і трьох 
доцентур, де працювало 7 професорів звичайних, 
1 надзвичайний і понад 20 викладачів (доцентів, 
ад’юнктів, асистентів) [15]. До факультету 
належали низка музеїв та наукових і навчальних 
лабораторій, а також дві Крайові дослідницькі 
станції – нафтова і керамічна. Високий рівень 
наукових робіт працівників факультету підтвер-
дили захисти двох докторських дисертацій  
(А. Йошта у 1913 р. і Е. Сухарди у 1914 р.), 
численні публікації у відомих європейських 
журналах. Кількість студентів-хіміків зросла до 
251 особи. Цікаво зазначити, що між ними 
з’явилися дівчата, які з 1911 р. отримали право на 
навчання, їх було найбільше порівняно з іншими 
факультетами. 

Навчання відбувалося за новими планами, 
у які внесли істотні зміни порівняно із планами 
XІX ст. – додали нові дисципліни, змінили 
обсяги викладання предметів, запровадили спеці-
алізації інженерів-хіміків [15]. Плани були добре 
збалансовані за загальноосвітніми, гуманітарно-

економічними та технологічними дисциплінами, 
достатнім був обсяг практичної підготовки. 
Водночас бракувало практики на виробництвах, 
навчальні екскурсії не могли її замінити. 

Розквіт Політехнічної школи перервала 
Перша світова війна. Після відходу російської 
армії у 1915 р. робота Школи потрохи віднов-
лювалась – студенти складали пропущені іспити, 
доробляли проекти, деякі професори читали лек-
ції. На факультеті технічної хімії, деканом якого 
у 1915–1917 роках був професор Мосціцький, 
виконували окремі наукові роботи, відбулися 
деякі кадрові зміни. На місце доцента з тех-
нології нафти і озокериту прийняли доцента 
Львівського університету Казимира Клінґа, а 
відсутнього професора Вісньовського замінив 
приватний доцент кристалографії, мінералогії і 
петрографії, професор університету Зиґмунт 
Вайберґ [6]. 

Так проіснувала Політехнічна школа до 
1918 р., коли закінчився австрійський період її 
діяльності. За період 1879–1918 років на факуль-
теті технічної хімії було видано 140 фахових 
свідоцтв (тобто дипломів) інженера, хоча кіль-
кість слухачів була набагато більшою [22]. 
Упродовж цього часу Політехнічна школа стала 
не лише єдиним центром підготовки кваліфіко-
ваних технічних кадрів у Галичині, а й потужним 
осередком пропаганди науково-технічних досяг-
нень, нової техніки і технологій. Багато про-
фесорів і доцентів, крім педагогічної і наукової 
діяльності, плідно працювали над створенням 
нових промислових підприємств і удосконален-
ням наявних, будівництвом транспортних 
шляхів, розбудовою міст. Чимало з них активно 
займалися громадськими справами, створювали 
науково-технічні товариства, школи, видавали 
ґазети і журнали. 

Серед вчених Львова популярним було 
Польське товариство природознавців ім. Копер-
ніка, засноване професорами Львівського універ-
ситету Ф. Кройтцом та Б. Радзішевським і 
Технічної академії Ю. Медведським та доцентом 
Е. Ґодлевським. Воно ставило собі за мету 
дослідження природи рідного краю, поширення 
знань у галузі природничих наук. Товариство 
видавало часопис “Kosmos”, серед редакторів 
якого були хіміки-політехніки Т. Вісньовський, 
С. Нементовський. 
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Українські науковці та інженери були 
об’єднані у Науковому товаристві ім. Шевченка. 
Зокрема хіміки-політехніки Ю. Медведський,  
Р. Залозецький, О. Волощак тісно співпрацювали 
з Товариством і підтримували його матеріально – 
Ю. Медведський подарував свою наукову бібліо-
теку з понад 2000 томів, а О. Волощак – частину 
унікального гербарію. Силами української науко-
во-технічної спільноти у 1913 р. створено 
Українське технічне товариство, яке морально і 
матеріально підтримувало українських підприєм-
ців, інженерів та науковців, популяризувало і 
сприяло впровадженню досягненнь науки і тех-
ніки, займалося розробленням української техніч-
ної термінології. Першим головою Товариства 
був обраний Р. Залозецький. 

Своєю працею у державних та бізнесових 
установах, крайових та міських радах і комісіях 
хіміки-політехніки формували стратегію розвит-
ку Галичини, Львова та інших міст. Так,  
Ю. Медведський і Б. Павлевський як члени 
Крайової гірничої ради брали участь у вирішенні 
питань розвитку промисловості реґіону, розвитку 
нафто- та солевидобування, водопостачання 
Львова. У часи перевиробництва нафти в 1905 р. 
Р. Залозецький запропонував використовувати її 
як паливо у залізничних локомотивах замість 
вугілля, що значно розширило ринок збуту нафти. 
Помітною постаттю у науково-промислових колах 
був І. Мосціцький, який через спілку “Metan” 
впроваджував нові технології на хімічних підпри-
ємствах краю. Випускник факультету технічної 
хімії Політехнічної школи Станіслав Пілят у 1909 
р. забезпечував інженерну частину будівництва 
фабрики мінеральних олив “Polmin” у Дрогобичі, 
а невдовзі став її технічним директором. 

На кафедрах і в лабораторіях факультету 
технічної хімії було зроблено чимало винаходів і 
розробок світового рівня, написано багато під-
ручників, монографій та наукових праць. Усім 
хімікам відомі іменні реакції А. Фройнда та  
С. Нементовського, значний внесок у розвиток 
теорії і практики нафтоперероблення зробили  
Б. Павлевський та Р. Залозецький, донині акту-
альними залишаються дослідження мінералогії та 
геології Карпат Ю. Медведського. 

 

Висновки 
Львівська політехнічна школа упродовж 

чотирьох десятиліть була єдиним у Галичині 
вищим технічним навчальним закладом, де 
готували кваліфікованих інженерів для хімічної 
та інших галузей промисловості, виконували 
ґрунтовні і різнопланові наукові дослідження. 
Навчальні плани підготовки інженерів-хіміків 
містили збалансовані обсяги загальноосвітніх, 
технологічних та гуманітарно-економічних дис-
циплін, значний обсяг лабораторних та проект-
них робіт. Навчальний процес був добре забез-
печений аудиторним фондом, приладами та 
апаратами, лабораторіями і музеями. Діяльність 
дослідницьких нафтової і керамічної станцій у 
хімічному корпусі давала змогу актуалізувати 
наукові дослідження, залучати до них студентів і 
за рахунок цього підвищувати рівень їх прак-
тичної підготовки.  

Професори і доценти факультету технічної 
хімії на високому рівні викладали свої дисцип-
ліни, плідно працювали над дослідженнями фун-
даментального і прикладного напрямів, що під-
тверджують численні публікації у відомих 
європейських часописах. Окрім того, хіміки-полі-
техніки робили значний внесок в економічний і 
культурний розвиток Галичини – працювали над 
створенням нових підприємств, займалися вирі-
шенням технічних питань Львова і регіону, 
створювали науково-технічні товариства, школи, 
видавали ґазети і журнали. 
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DEVELOPMENT OF CHEMICAL EDUCATION AND SCIENCE 
IN LVIV POLYTECHNIC SCHOOL (1877–1918) 

 
On the 150th anniversary occasion of the Department of Chemical Technology at the Lviv Polytechnic 

National University founding, the activities of chemical departments and faculties at the time of Polytechnic 
School in 1877–1918 and the conditions of study of students was covered. Creation and transformation of 
chemical departments and the role of their leaders was considered. Scientific-pedagogical and public 
activities of famous scientists and teachers such as August Freund, Yulian Medvedskyi, Bronislaw 
Pawlewski, Roman Zaloziecki, Stefan Niementowski, Ignacy Moscicki, their contribution to development of 
Lviv Polytechnic and Galicia was characterized. 
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