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Анотація. У статті розглянуто історію будівель, які сьогодні займає Львівський державний універ-
ситет фізичної культури. Подано інформацію про основні архітектурні стилі і напрями, особливості декору 
та будівничих. Детально проаналізовано історію найменувань та перейменувань тих вулиць, на яких роз-
ташовані об'єкти розвідки. Окреслено перспективи подальших досліджень зазначеної проблематики, зо-
крема, укладення туристичного путівника «Спортивний Львів». 
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Актуальність. Львівський державний університет фізичної культури – провідний спо-
ртивний вищий навчальний заклад України IV рівня акредитації, створений 1946 року на базі 
технікуму фізичної культури. У різні роки у ньому працювали такі відомі фахівці як Арам 
Тер-Ованесян, Вадим Андрієвський, Віктор Чукарін, Мамед Джафаров, Володимир Мухін, 
Мирослав Герцик, Оксана Вацеба та багато інших; з 2007 року виш очолює доктор педагогіч-
них наук, професор, автор понад 250 наукових праць Євген Никодимович Приступа. Студе-
нти й випускники навчального закладу були не лише багаторазовими учасниками, але й пе-
реможцями чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор.  

Головний і спортивний корпуси університету, розташовані в центрі Львова, були спо-
рудженими в кінці ХІХ – на початку ХХ століть, тобто під час інтенсивної розбудови міста. 
Серед найбільш відомих будівничих, котрі визначили магістральні шляхи розвитку міської 
архітектури на багато десятиліть уперед і чиї будинки сьогодні є окрасою Львова, можемо 
назвати імена Юліана та Альфреда Захаревичів (батька й сина), Івана Левинського, Олексан-
дра Лушпинського, Юліана Цибульського.  

Потреба в популяризації та поширенні серед якомога більшої кількості людей інформа-
ції про університет, його роль і місце у вихованні майбутніх поколінь нашої держави, укла-
денні туристичних маршрутів, котрі будуть пов'язані зі спортивною історією Львова, зумов-
люють актуальність нашої роботи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Станом на сьогодні існує значна кількість 
надзвичайно цікавих розвідок, у яких описано історію тих будівель і вулиць, які ми розгляне-
мо в нашій статті. Серед них варто виокремити книги та статті дослідника минулого та сучас-
ного Львова Ігора Мельника, а також роботи Юрія Бірюльова, Ірини Котлобулатової, Ілька 
Лемка, Павла Гранкіна. Окремо слід звернути увагу на «Енциклопедію Львова» за редакцією 
Андрія Козицького (у львівському видавництві «Літопис» опубліковано впродовж 2007–2012 
років чотири томи; триває робота над продовженням) та тритомну «Історію Львова», котра 
вийшла друком у львівському видавництві «Центр Європи» 2007 року, редакторами якої були 
Ярослав Ісаєвич, Микола Литвин та Феодосій Стеблій.  

Мета нашої роботи полягає в комплексному дослдіженні історії будівництва та функці-
онування трьох основних корпусів Львівського державного університету фізичної культури. 
Основні методи дослідження – порівняльно-історичний та описовий. 

Виклад основного матеріалу. Розпочнімо наше дослідження з історії будівницта кор-
пусу за адресою вулиця Костюшка, 11, в якому сьогодні розташована адміністрація та навча-
льні аудиторії університету. Як пише Ігор Мельник, «…сама вулиця виникла на початку ХІХ 
століття і до 1871 року називалася вулиця Френзеля. Її патроном був австрійський генерал 
кавалерії граф Генеквін фон Френзель і Курель (німецькою: Henequin von Frensel und Curel). 
1871 року міська рада надала вулиці офіційну назву на пошану іншого генерала – Анджея Та-
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деуша Бонавентура Костюшка (польською: Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko) (1746–
1817) – героя Революційної війни за незалежність США та керівника повстання за визволення 
Польщі у 1794 року. Назва збереглася до нині, тільки під час німецької окупації 1941–1944 
років вулиця називалася Зимовою (німецькою: Wintergasse)» [6, с. 86]. 

Частина будівлі адмінкорпусу виходить на площу Генерала Григоренка, на якій 1999 
року встановлено пам'ятник «Охоронцям української державності». У перші десятиріччя ХХ 
століття (з 1913 по 1946 роки) на ній стояв пам'ятник Францішекові Янові Смольці (польсь-
кою: Franciszek Jan Smolka) (1815–1899) – польському політику та громадському діячеві. По-
хований на Личаківському цвинтарі, яйому встановлено металевий пам'ятник у неоготичному 
стилі на куті поля 22, при виході на головну алею [4, с. 256]. Сама площа мала його ім'я з 1885 
до 1940 року. У 1940–41 роках площа називалася 17 вересня, 1941–44 роках – Смолькіпляц, 
1944–46 роках – площа Смолькі і з 1946 до 1993 року – Площа Перемоги. Пам'ятник Смольці, 
створений скульптором Тадеушем Блотніцьким та урочисто відкритий 8 грудня 1913 року, 
був знищений радянською владою 1946 року [13]. 1993 року площу назвали на честь генерала 
Петра Григоренка (1912–1988), який став дисидентом і виступав на захист кримських татар та 
інших депортованих народів [14]. 

Будинок університету фізичної культури спорудили у стилі історизму в 1895–1903 ро-
ках за проектом львівського архітектора, який працював у стилі історизму та сецесії, Юліана 
Кароля Цибульського (1859–1924) для Крайового банку, заснованого 1883 року. Павло Гран-
кін у своїй статті «Архітектор Юліан Цибульський» писав, що «…хоча Юліана Цибульського 
ніколи не зараховували до числа видатних львівських архітекторів кінця ХІХ – початку ХХ 
століть і згадують, здебільшого, як про будівничого палацу Потоцьких, іноді – про збудова-
ний за його проектом Крайовий банк або будинки на сучасній вулиці Глібова, він за майже 40 
років діяльності як будівничий і понад 30 років як архітектор зробив багато» [2, с. 102]. 

Будівля адмінкорпусу триповерхова з високим цоколем, цегляна, тинькована, у плані 
має V-подібну конфігурацію. Фасади прикрашені рустом і поділені горизонтальними тягами 
на чотири яруси, центральні партії виділені креповками. Обрамлення вікон декороване мас-
каронами, рельєфами, медальйонами, а наріжник завершений аттиком, на якому раніше були 
скульптури. Актовий зал університету влаштований у колишньому операційному залі банку 
зі скляним перекриттям, охоплений двома трактами менших приміщень, що прилягають до 
лінії фасадів. Інтер'єри значною мірою зберегли своє оригінальне декоративне опорядження 
[6, с. 89]. На першому поверсі в актовому залі є двадцять вісім маскаронів лева з кільцями, 
три маскарони лева на каріатидах та три маскарони лева над вікнами 2-го поверху [1, с. 26]. 
Будівля прикрашена ліпниною та скульптурами одного з найвідоміших львівських скульпто-
рів кінця ХІХ – початку ХХ століть Антонія Попеля (1865–1910), котрий навчався у Віден-
ській академії мистецтв. Одним із клієнтів Крайового банку був Іван Франко. Він брав тут 
кредит для будівництва свого будинку на Софіївці у Львові.  

Праворуч від порталу входу до адмінбудинку університету встановлено 2009 року дош-
ку на пошану гімнаста Віктора Чукаріна (1921–1984), абсолютного чемпіона Олімпійських 
ігор 1952 та 1956 років, який був студентом і викладачем інституту фізичної культури. Меш-
кав у Львові поруч зі Стрийським парком, на вулиці Рутковича. Похований на Личаківському 
цвинтарі при алеї, автором пам'ятника був відомий львівський скульптор Яків Чайка, котрий 
створив бронзову постать гімнаста в момент переможного завершення виступу на брусах [4, 
с. 237]. 

Спортивний корпус університету розташований за адресою вулиця Дудаєва, 8. Розгля-
немо спочатку історію цієї вулиці. Сучасну назву вона отримала 1996 року на честь президе-
нта Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва (1944–1996). Сама ж вулиця на Хорущи-
ні, що вела від річки Полтви до Калічої гори, була позначена на плані Львова, котрий створив 
топограф Жан Ігнатій дю Дефі (датується 1766 роком) [8]. Юридику під назвою Хорущина 
(Хорунщизна) заснував наприкінці XVII століття на південь від Галицької брами, між Полт-
вою та двома горами – Калічою та Шембековою (званою пізніше Вроновських) Стефан По-
тоцький, котрий у переліку своїх титулів іменувався ще й «хорунжим великим коронним» [5, 
с. 166].  
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На пізнішому «Плані Львова, яким він був у XVIII сторіччі до року 1775», котрий на-
креслив історик, письменник і посол Галицького сейму граф Маврицій Дідушицький (1813–
1877), вказано лише горішню частину вулиці. Від початку ХІХ століття вона називалася Хо-
рунщина; від 1855 року – Зіморовича на честь львівського бургомістра, історика і поета Юзе-
фа Бартоломея Зіморовича (польською: Józef Bartłomiej Jan Zimorowicz) (1597–1677), від 1871 
року – Хорущина нижча, у 1941–1944 роках – Кленова (німецькою: Ahornstrasse), у 1944–
1996 роках – на честь російського поета Михайла Лермонтова (1814–1841) [8].  

Частина спортивного корпусу виходить на сучасну вулицю Ковжуна, котра названа 1993 
року на честь українського художника, графіка, мистецтвознавця Павла Ковжуна (1896–1939). 
Колись вулиця складалася із двох частин: праворуч була вулиця Бєльовського, прокладена 
1892 року і названа на честь Августа Бєльовського (1806–1876), галицького історика та пись-
менника, директора Національного закладу імені Оссолінських у Львові. За радянських часів 
вулицю перейменували спочатку на честь поета Володимира Маяковського, а з 1946 року – на 
честь російського композитора Александра Глазунова. Зліва була вулиця Слюсарська. 1885 
року її назвали на честь «Сокола» – руханкового товариства, будинок якого споруджували тоді 
на розі нинішньої вулиці Дудаєва. 1944 року вона стала вулицею Спартака [5, с. 170].  

Спортивний корпус університету розташовується в колишньому будинку товариства 
«Сокіл» (польською: «Sokół»). Воно було засноване у Львові наприкінці 1860-х років як осе-
редок гімнастично-спортивного та патріотичного виховання польського населення з ініціати-
ви гуртка аматорів гімнастики Клеменса Жукотинського (польською: Klemens Żukotyńcki) та 
Людвіга Ґолтенталя (польською: Ludwyk Goltenthal) [8]. Перше сокільське товариство засну-
вав у Чехії Мирослав Тирш 1862 року. Вже 1884 року «Сокіл» стає матірним товариством і 
поширює свою діяльність на всю Галичину.  

Будинок товариства «Сокіл» на вулиці Зіморовича, 8 був споруджений 1884 року за 
проектом архітектора Владислава Галицького (польською: Władysław Halicki) та реалізований 
ахітектором Альфредом Каменобродським (польською: Alfred Kamienobrodzki) за сприяння 
багаторічного голови Товариства Яна Добжанського (польською: Jan Dobrzański) та завдяки 
його особистій фінансовій допомозі і клопотанням перед магістратом для виділення землі на 
перехресті Зіморовича і Слюсарської. Для будівництва фінансову підтримку надала також Га-
лицька ощадна каса.  

2 грудня 1884 року в будинку товариства «Сокіл» було проведено перші гімнастичні 
змагання. Вони проходили у просторому залі площею 377 квадратних метрів. «Сокіл» розгор-
нув діяльність з упровадження фізичних вправ до шкільних програм, заініціював підготовку 
вчителів фізичного виховання, активізував видавничу роботу для популяризації фізичного ви-
ховання, заручившись підтримкою Міністерства освіти і Крайової шкільної ради. З-поміж ви-
кладачів товариства вирізнялися Едвард Маєвський (польською: Edward Majewski), Антоній 
Дурський (польською: Antoni Durski), Едмунд Ценар (польською: Edmund Cenar). Кількісне 
зростання товариства спонукало до розширення програми його спортивно-виховної діяльно-
сті. Вона поповнилася новими видами спорту: легкою атлетикою, футболом, кінним спортом, 
які вимагали відповідних спортивних об'єктів. Садиба «Сокола» на Хорущині вже не могла 
задовольнити ці потреби.  

Тому 1898 року для розширення була придбана сусідня з будинком ділянка на вулиці 
Сокола, 7. Альфред Каменобродський здійснив перебудову та об'єднання цього будинку з бу-
динком «Сокола» 1907 року. З того ж року обидва будинки прикрашають єдині у Львові флаг-
гальтери мистецької ковальської роботи [3]. Скульптурне оздоблення аттику у стилі ренесан-
су на будівлі виконав Петро Гарасимович [5, с. 172]. 1892 року в залі «Сокола» було встанов-
лено пам'ятну таблицю із зображенням сокола роботи Петра Гарасимовича. Він також виго-
товив для цього товариства 1884 року погруддя Яна Добжанського (1820–1886), що жив ко-
лись на Хорущині [5, с. 173]. У цих приміщеннях товариство працювало до 1939 року. 1946 
року їх отримав у своє користування організований у Львові Інститут фізичної культури.  

Спортивний корпус розташований на кутовій ділянці звичайної житлової забудови. Бу-
дівля П-подібна у плані, з невеликим внутрішнім двориком, сформованим двома, з'єднаними 
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між собою будинками різного часу зведення, що позначилося на їх композиції та оздобленні. 
Давніша будівля – наріжна, двоповерхова, новіша – частково дво-, частково – триповерхова, 
прибудована до північного фасаду первісної будівлі, унаслідок чого комплекс набув видовже-
ної форми (від вулиці Ковжуна). Головний фасад обернений до вулиці Дудаєва, бічний – до 
вулиці Ковжуна [11].  

Корпус має три входи. На осі головного порталу розміщений тонкий пристінок, який 
завершується аттиком складної форми. Літери «T» i «S» на аттику вказують на призначення 
будівлі. Другий вхід влаштований на наріжній частині будинку і завершений гранчастою ве-
жею. Обидва входи зберегли автентичні дерев'яні двері зі стилізованими картушами, куди 
вкарбовані ті самі літери («T» i «S»), що переплітаються між собою. Архітектурне оздоблення 
фасадів давнішої будівлі доволі стримане й мало чим вирізняється з-поміж навколишніх жит-
лових будинків. Перший поверх рустований, другий членований пілястрами, капітелі яких 
мають картуші з літерою «S». В оформленні фасаду використано поширені неоренесансні фо-
рми. На першому поверсі – півциркульні вікна, декоровані трикутними сандриками з ліп-
ниною. Решта вікон – прямокутної форми, оздоблені лінійними сандриками та ліпниною [11]. 
Ліва частина будівлі акцентована пристінком, членованим пілястрами. Тут влаштований пор-
тал з півкруглим світликом, із оздобленим замковим каменем. Увесь фасад рустований, за-
вершений фризом із розетками і профільованим карнизом. Фасад від вулиці Ковжуна завер-
шений неоренесансним аттиком із мотивом, популярним у Львові на початку ХХ століття 
[11]. На аттику будинку є один знищений маскарон лева, з боку вулиці Ковжуна знаходиться 
маскарон лева над вхідними дверима та три маскарони лева під карнизом [1, с. 20]. 

Спортивний комплекс має у своєму розпорядженні шість тренувальних залів: два вели-
кі, репрезентаційні – на першому поверсі, чотири менші – у цокольному приміщенні, які ма-
ють склепінчасті перекриття. В інтер'єрі збереглися автентичні поручні сходів [11]. Основним 
приміщенням будинку як наприкінці XIX століття, так і нині є спортивний зал (великий зал 
гімнастики), розміщений у західній частині споруди. 1888 року він був пошкоджений поже-
жею. Наприкінці XIX століття відновлене після пожежі приміщення освітлювалося газовими 
ліхтарями, розміщеними по його периметру. До ліхтарів газ подавався мережею з металевих 
оцинкованих трубок. Вентиляція здійснювалася через канали у стінах, підлозі та через отвори 
в розетці стелі. Зал опалювався печами, розміщеними при північній та південній стінах. Упро-
довж першої половини XX століття автентичні печі було перекладено – змінились їх обриси й 
облицювання. До нашого часу ці печі не збереглися [3]. 

Зазначимо, що в будинку 1913–1939 роках працював Кінотеатр «Сокола-Матері» (поль-
ською: «Teatr Swietlny Sokola Macierzy»). Кінотеатр було відкрито у вересні 1913 року. Кіно-
сеанси тут розпочинались о 16 годині (у неділю та святкові дні могли тривати й до 23 годи-
ни). Прибутки від діяльності кінотеатру йшли на потреби товариства «Сокіл». Швидше за все, 
кінотеатр не відігравав значної ролі в культурному житті міста, оскільки він не згадувався в 
путівниках і пресі. 1939 року товариство «Сокіл» було розформовано радянською владою, і 
кінотеатр припинив своє існування [9]. У будинку польського «Сокола» на Зіморовича, 8 пе-
ребувала також редакція часопису «Світ дитини». Цей ілюстрований часопис для дітей вихо-
див у 1919–1939 роках. Видавець і редактор Михайло Таранько (1887–1956) згуртував таких 
авторів як Богдан Лепкий, Марійка Підгірянка, Юрій Шкрумеляк, Антін Лотоцький. Часопис 
ілюстрували видатні мистці, зокрема Олена Кульчицька, Антін Манастирський, Яків Гніздов-
ський. На ньому виховувалася українська молодь 20–30 років ХХ століття. Зазначимо, що ви-
дання «Світу дитини» відновила у Львові 1994 року Лідія Лемик (1947-2005) [5, с. 173]. 

Розглянемо також історію спорудження університетського стадіону за адресою вулиця 
Марка Черемшини, 17. Сучасна вулиця отримала свою назву на честь українського письмен-
ника та перекладача Івана Семанюка (1874-1927), відомого під псевдонімом Марко Черемши-
на, 1946 року.  

Під Личаківським парком 1897 року за проектом Івана Левинського збудували стадіон 
гімнастичного товариства «Сокіл» [4, с. 112]. Землю міська влада виділила 1895 року. Трибу-
ни стадіону були розраховані на 30 тисяч глядачів; вони врізалися амфітеатрально у схили 
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Личаківського пагорба. Біля стадіону стояв критий дерев'яний манеж для кінного спорту, 
споруджений за проектом Івана Левинського в закопанському стилі.  

Пізніше, у міжвоєнний період, його перебудували на мурований цегляний будинок для 
спортивних вправ. Комплекс містить стадіон, палац спорту, майданчики для ігрових видів 
спорту й сектор для метань. На той час це був найкращий спортивний об'єкт Львова. У 1910–
1930-х роках на стадіоні проводили футбольні матчі, «гіпічні вправи», різноманітні спортивні 
змагання та з'їзди польського «Сокола». Стадіон був знаний як «боїско «Сокола-Мацєжа» на 
вулиці Цетнерівській» [10]. Це була домашня арена футбольних команд «Лехія» (польською: 
«Lechia») і «Другий Сокіл» (польською: «Drugi Sokół») [7]. Топонім «Цетнерівка» збережено 
в назві вулиці, що знаходиться на південь від стадіону Львівського університету фізичної ку-
льтури. Цетнерівка – колишній маєток Ігнатія Цетнера, який наприкінці XVIII століття ство-
рив тут гарний парк з екзотичними рослинами [4, с. 145].  

Тепер у будинку поряд зі стадіоном розміщений один із корпусів Львівського універси-
тету фізичної культури, в якому містяться практичні та медико-біологічні кафедри, легкоат-
летичний манеж, зал для фехтування, боксу і єдиноборства. Стадіон, який тепер також нале-
жить до Львівського університету фізичної культури, називається «Скіф» [10]. Зараз комплекс 
перебуває у стані реконструкції.  

Висновки: 
1. Головний корпус Львівського державного університету фізичної культури за адре-

сою вулиця Костюшка, 11, був споруджений за проектом архітектора Юліана Кароля Ци-
бульського для Крайового банку впродовж 1895–1903 років. Він перейшов у користування до 
новоствореного Інституту фізичної культури 1946 року. Зараз у ньому розміщується адміні-
страція, кафедри та навчальні аудиторії.  

2. Спортивний корпус університету, який розташований у колишньому будинку гімнас-
тичного товариства «Сокіл» на перехресті сучасних вулиць Дудаєва та Ковжуна і належить уні-
верситету також з 1946 року, складається з двох будівель – давнішої, зведеної 1884 року та но-
вішої, зведеної 1907 року. У ньому містяться спортивні зали, кафедри та навчальні аудиторії.  

3. Стадіон університету за адресою вулиця Марка Черемшини, 17, звели 1897 року за 
проектом Івана Левинського біля Личаківського парку. У будинку поряд розміщені манеж, 
спортивні зали та кафедри. Комплекс також належить університету з 1946 року.  

Перспективи подальших досліджень стосуватимуться детального вивчення історії 
усіх спортивних об'єктів довоєнного та повоєнного Львова – стадіонів, басейнів, тенісних ко-
ртів, ковзанок, спортивних залів тощо, а також життя людей, котрі пов'язані з львівським спо-
ртом. Це дозволить створити туристично привабливі маршрути для всіх, хто цікавиться істо-
рією спорту в нашому місті.  
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Аннотация. В статье рассмотрена история зданий, в которых сегодня размещается Львовский государст-
венный университет физической культуры. Представлена информация об основных архитектурных стилях и на-
правлениях, особенностях декора и строителях. Подробно проанализирована история наименований и переиме-
нований тех улиц, на которых расположены объекты исследования. Определены перспективы дальнейших ис-
следований данной проблематики, в частности, написание туристического путеводителя «Спортивный Львов». 
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Abstract. The article deals with the history of buildings, in which the Lviv State University of Physical Culture is 
housed. It provides the information about basic architectural styles and trends, especially about the decor and builders. The 
detailed analysis of the history of names and the renamed streets where the objects of our research are situated has been 
carried out. The prospects for further research of this issue are outlined and compiling of tourists guide «Sports Lviv» in 
particular. 
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