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Цього року Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка (ЛНУ) відзначає 360 

років від свого заснування . Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького 
(ЛНМУ) пов’язаний з історією ЛНУ, оскільки транс-
формувався з медичного факультету . З офіційної іс-
торіографії ми знаємо, що у 1784 р . був відкритий ме-
дичний факультет у Львівському університеті . Перед 
ІІ світовою війною медичний факультет Львівського 
університету (до 1939 р . Львівський університет іме-
ні Яна Казимира) постановою Ради народних коміса-
рів УРСР № 196 від 19 .02 .1940 р . був реорганізований 
у Львівський державний медичний інститут, сьогод-
ні Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького .

Метою нашого дослідження було виявлення мало-
відомих фактів становлення університетської освіти 
та науки у Львівському університеті . Адже довгий 
час науковці не зосереджували свою увагу на певних 
фактах, зокрема, що медичний факультет, з якого по-
став сучасний медичний університет у Львові,  сягає 
своїм корінням 1661 р . Власне 20 січня вказаного 
року польський король Ян Казимир видав привілей, 
за яким вже існуюча у Львові Колеґія єзуїтів була під-
несена до статусу академії з присвоєнням їй титулу 
університету (рис .1, 2) [4, 6, 8] . Відповідно до приві-
лею (акту, диплому) Яна Казимира університет мав 
складатися з 4 класичних для тогочасної Європи фа-
культетів, серед яких знаходимо медичний факуль-
тет [8] . Своїм привілеєм, яким Ян Казимир утворив 
новий університет, король у той же час порушив ста-
тут ордену єзуїтів, а разом з цим і навчальні традиції 
тогочасної Польщі .

Необхідно відзначити, що у ХVI сторіччі під час 
тридцятирічної війни знову проявилися релігійні 
протиріччя між протестантами та католиками, що не 
могло не відобразитися, зокрема, і на освіті . У великій 
кількості почали відкриватися вищі навчальні закла-

ди, які здобували ранґ університетів, при чому освіта 
чітко базувалася на тій релігії, яка була встановлена 
на даній території . Переважно це були університети 
з лютеранським або кальвіністським ухилом . Като-
лицька церква, маючи таку потужну структуру, як ор-
ден єзуїтів, вирішила виправити становище і надала 
право згаданому вище ордену засновувати свої уні-
верситети, як це сталося у Львові, на базі вже існую-
чих на той час навчальних закладів [4, 7] .

Як відомо, класичний університет тогочасної Єв-
ропи мав чотири факультети, а саме: філософський, 
теолоґічний, правничий і медичний . Проте орден 
єзуїтів від часу заснування, відповідно до свого ста-
туту, мав право на викладання у своїх університетах 
лише трьох дисциплін . У повному обсязі могли іс-
нувати лише два факультети — філософський і те-
олоґічний, а правничий факультет був обмежений 
викладанням лише канонічного права [4, 6, 8] .

Король Ян Казимир у своєму привілеї (акті) нака-
зував таке: «… цей Львівський університет, як і всі 
маєтки і пошани, що до нього належать, будемо роз-
вивати, розширювати і схороняти . Це ж мусять чи-
нити і наші найясніші наступники» [6] .

Незважаючи на те, що польського короля Яна Ка-
зимира теж багато хто вважав «таємним» єзуїтом, 
своїм актом щодо відкриття на базі єзуїтської колегії 
повноцінного університету він створив прецедент, 
який не могли вирішити понад 100 років . Зважаючи 
на це, можна стверджувати, що від 20 січня 1661 року 
було започатковане навчання на чотирьох факульте-
тах Львівського університету, серед яких був і ме-
дичний [1, 2] . Підтвердженням існування медичного 
факультету є те, що проти королівського диплому 
активно виступив польський Сейм . Також запротес-
тував Ягелонський університет міста Кракова, керів-
ництво якого не хотіло мати конкуренції на теренах 
тогочасної Польщі, залишаючись і надалі монополіс-
том у наданні вищої медичної освіти .
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Рис. 1. «Олята» — диплом (акт) про заснування Львівського університету, виданий королем Яном Казимиром 20 січня 1661 
року (1 і 2 сторінки з вказанням факультетів які мають бути, серед яких медичний).

Рис. 2. Печатка ректора Львівського університету 
під патронатом ордену єзуїтів, з гербом ордену єзуїтів.

На той же час тодішній Папа Римський, не бажа-
ючи йти на конфлікт з владою Польщі, зайняв ней-
тральну позицію щодо новоствореного університе-
ту . Проте у 1663 р . папська курія вирішила нарешті 
визначитися з ситуацією, яка мала місце у Львові . 
Можна припустити, що це могло бути спричинене 
скаргами з різних інстанцій тогочасної Польщі . До 
Львова був відряджений папський нунцій для ви-
вчення даної ситуації на місці . Прибувши до Львова, 
він вніс пропозицію про залишення трьох факуль-
тетів зі скасуванням медичного факультету у Львів-
ському унніверситеті . Проте місцевий викладацький 
склад (отці єзуїти) та мешканці Львова настільки 
категорично виступили проти такого вирішення, 
що папському посланцеві залишилось лише визнати 
волю короля Польщі, залишивши медичний факуль-
тет у складі Львівського університету . Незважаючи 
на всі економічні і політичні труднощі, Львівський 
університет і надалі проводив викладання на всіх 
чотирьох факультетах . Про це свідчить згадка з 1668 
року: вирішивши налагодити стосунки з сеймом, 
львівські єзуїти зробили спробу офіційно затверди-
ти професора Томаша Будного викладачем анатомії з 
фінансуванням з міської казни (на що згодом отри-
мали відмову) [1] .

Кількість студентів та професорсько-викладацько-
го складу університету на той час постійно зростала . 
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Паралельно з цим продовжувалися судові війни з 
Ягелонським університетом [3] .

13 травня 1706 року була зроблена офіційна спро-
ба польського короля Августа ІІ заборонити викла-
дати медицину у стінах Львівського університету, 
залишаючи монополістом у цій галузі Краківський 
університет . Цей указ був повторно підтверджений 

у 1728 році, з чого можна зробити припущення, що 
попередній указ неодноразово порушувався [4] .

Львівські єзуїти, під чиїм впливом був університет, 
не виконували згадані вище укази світської влади, 
надалі продовжуючи викладання всіх дисциплін, зо-
крема і медицини . Своїми стараннями їм вдалося до-
могтися того, що 19 квітня 1759 року король Август 
ІІІ підтвердив акт короля Яна Казимира про ство-
рення університету у Львові (рис .3) [2, 4, 9] . Цікавим 
є факт, що тогочасний Папа Римський, Климент ХІІІ, 
також підтвердив акт короля Яна Казимира . 11 груд-
ня 1759 року Львівський університет — академія, яка 
на той час функціонувала вже майже 100 років, була 
знову урочисто відкрита [3] . 

Проти цього вкотре виступив Ягелонський уні-
верситет, який підтримала академія в Замостю . Вна-
слідок цього у 1763 році, після багаторічних «війн» 
навколо одного факультету Львівський університет 
офіційно було закрито . Проте впродовж наступних 
10 років Львівський університет функціонував під-
пільно .

21 липня 1773 року указом Папи Римського Кли-
мента ХІV був скасований орден єзуїтів, а після приєд-
нання Галичини до Австрійської монархії у 1773 році 
університет у Львові не функціонував [1, 2, 5, 6] . Лише 
майже через 11 років, 16 листопада 1784 року у Львові 
урочисто був відновлений медичний факультет . 

Львівська університетська школа пройшла непро-
стий історичний шлях . Галичина, перебуваючи у 
складі різних держав, впродовж сторіч зазнавала різ-
номанітних змін у сфері університетської освіти, що 
не могло не впливати на університетську медичну 
освіту . Будучи великим європейським містом, а зго-
дом столицею Галичини, Львів, згідно з велінням ко-
ролів, отримав узгоджену папськими буллами мож-
ливість створення університету за існуючою на той 
час європейською системою . Це, у свою чергу, нада-
вало Львівському університетові широкі можливос-
ті для отримування та впровадження найновіших 
європейських досягнень у науках та їх викладання у 
академічному стилі . Таким чином, започаткована у 
1661 році, відновлена востаннє у 1784 році, універ-
ситетська медична освіта у Львові існує до сьогод-
нішнього дня, нині трансформована у Львівський 
національний медичний університет імені Данила 
Галицького . 

Рис. 3. Відновний диплом академії (університету) у Львові 
короля Августа ІІІ
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Медицинский факультет Львовского университета 1661-1773 
Доц. В.С. Гриновец, доц. У.Д. Телишевская 
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого

В работе представлен очерк истории изучения медицины во Львовском университете с 1661 по 1773 
год и вклад ордена иезуитов в развитие университета во Львове. Представленные в научной статье 
материалы дают возможность понять состояние высшего медицинского образования того времени как 
пред историю развития современного медицинского образования во Львове, что послужило фунда-
ментом становления современного Львовского национального медицинского университета имени Да-
нила Галицкого.
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Lviv Medical Faculty 1661-1773
PHD.V. S.Hrynovets, PHD Y.D. Telishevska 
Lviv National Medical University named by Danylo Halytsky

The article contains history of medicine in Lviv University from 1661 till 1773 and Jesuits role in future 
medicine development in Lviv. Presented data in the scientific article helps to understand the state of higher 
medical education of that time as the prehistory of the development of modern medical education in Lviv and 
the foundation of the up-to-date world-wide known Danylo Halytsky Lviv National Medical University.
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