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Моя Україна: Львів

Спілка Української Молоді в Америці
2008р.

Герб Львова – лев, що крокує у відчиненій
міській брамі з трьома зубчастими баштами й
бійницями.

Місцезнаходження Львова на мапі України

Сучасний малий герб Львова

Львів – велике місто України, найважливіший політичний та культурний центр
західного регіону держави. Львів - столиця Галичини, обласний центр Львівської
області. Завдяки географічному положенню та історичній традиції Львів відіграє
важливу роль у взаємозв”язках країн Центральної та Східної Європи.
Населення – 735 000 чол. Більшість – ураїнці, проживають також поляки, євреї,
німці, росіяни та інші нації.
Місто розташоване на узгір”ях мальвничого Розточчя, де проходить головний
європейський вододіл, що розмежовує ріки Балтійського та Чорноморського
басейнів. Середня висота над рівнем моря- 289 метрів.
Клімат Львова помірно-контенентальний, вологий з м’якою зимою.
Сучасний Львів не має великих водоймищ та рік.
Флора Льова досить різноманітна. Серед дерев переважають каштани, клени,
ясені, тополі, липи. Росте також 235 видів екзотичних рослин, особливо у зелених
парках міста.

Львів. Площа Ринок

Львів. Площа Міцкевича.

Стародавній Львів
Про заснування Львова і першу згадку про нього знаходимо в ГалицькоВолинському літописі (1256 р). Там сказано, що біля невеличкого містечка Свірж,

на високій горі князь Данило Галицький збудував місто і назвав його на честь свого
старшого сина Лева.
У сучасній ахрітектурі можна знайти близько 300 левів. Зображення лева маємо і
на малому та великому гербах міста. Вперше зображення лева зустрічається на
печатці галицько-волинських князів Андрія та Лева ІІ. Лев був знаком династії
Романовичей і територіальним гербом Галицько-Волинської держави.
У 1349 р. польський король Казимир Великий пішов походом на Галичину і
здобув Львів. Місто перебувало у складі Польщі аж до 1772 р., а потім стало
частиної Австро-Угорської імперії.
Львів у добу середньовіччя невпинно зростав і забудовувався. На початку XV ст. у
ньому налічувалося близько 10 тис. жителів, а в першій половині XVII ст. він стає
найбільшим містом України з населенням 25-30 тис. чоловік. Основою
економічного розвитку були торгівля і ремесло. На львівському ринку можна було
побачити шовки, килими і прянощі з країн Сходу, хутра з Росії, вина й худобу з
Угорщини та Валахії, товари з інших західноєвропейських країн. Далеко були
відомі вироби місцевих ремісників.
Місто було і фортецею, яка не раз відбивала напади ворожих військ (найчастіше
турків і татар), пережила облогу військами Богдана Хмельницького, відкупилася
від турків у 1672, які тоді були союзниками Дорошенка і була здобута шведськими
військами. Для налагодження спільних дій проти Карла XII у 1707 р. до Львова
приїздив цар Петро I.

Площа Ринок і Львівська ратуша

Водночас Львів відігравав значну роль у розвитку середньовічної культури. У
XV-XVIII ст. тут існувало кілька шкіл при церковних братствах, костьолах,
монастирях.. У 1661 р. був заснований Львівський університет , один із
найстаріших у Центральній Європі і перший на українських землях вищий
навчальний заклад. Перші в Україні друковані видання "Апостол" і "Буквар" було
видано також у Львові першодрукарем Іваном Федоровим.
У Львові мешкало багато ремісників, урядовців, студентів, купців, лікарів,
адвокатів, малярів, архітекторів. Особливу верству складали родини священиків, у
яких найсильніше зберігалися національні традиції. На вулицях міста звичним було

зустріти людей з усіх країн світу, і кожен, якою б мовою не говорив, знаходив тут
свою мову.
Одна із своєрідних споруд Львова — вірменський собор Успіння Пресвятої
Богородиці (Вірменська Церква), збудований у 1363-1370 роках переселенцями із
стародавньої вірменської столиці Ані.

Життя міста в 1920-х – 30-х
Після підписання Ризької мирної угоди Львів відійшов до Польщі і став столицею
Львівского воєводства. У цей період у Львові значно зросла кількість українських
підприємств, громадських організацій, товариств і творчих спілок. Ці організації
відігравали значну роль у житті української громади Львова і Галичини.
Нижче приведені таблиці вказують на населення та їх віросповідання і жителів
Львова у 1931 р.

Рідна мова населення Львова
Польська
198,212
Їдиш
75,316
Українська
24,245
Російська (інші сх.-сл. мови) 10,892
Інші
3,566
Всього
312,231

63.5 %
24.1 %
7.8 %
3.5 %
1.1 %
100%

Населення Львова
Римо-католики
Юдеї
Греко-католики
Православні
Інші
Всього

50.5 %
31.9 %
15.9 %
0.3 %
1.4 %
100%

157,490
99,595
49,747
1,077
4,322
312,231

Наука і культура
Львів був одним із важливих центрів науки та культури Польщі. В 1928 році
професор Львівского університету Рудольф Вайгль створив вакцину проти сипного
тифу.
У 1938 році Ю. Дорош зняв перший український повнометражний художній
фільм «До добра і краси». Видається багато часописів: літературно-культурнихпросвітницьких — «Неділя», політико-економічних — «Діло», релігійнонаціональних — «Мета», мистецьких — «Світло й тінь».

Мистецтво
Своєрідна аура Львова надихала до творчості, він був музою для видатних
художників, акторів, співаків, літераторів.
Свої шедеври творили у Львові архітектори Павло Римлянин, Іван Левинський;
скульптори Петро Війтович, Леонард Марконі
Зачаровували світ живописними полотнами Іван Труш, Олекса Новаківський,
Антін Манастирський.
Шквалом оплесків вибухали театри від неповторного
Крушельницької, Олександра Мишуги, Модеста Менцинського.

співу

Соломії

Повсюди линула слава метрів музичної культури Миколи Колесси, Станіслава
Людкевича, Василя Барвінського.
Літературні шедеври творили Маркіян Шашкевич, Іван Франко, Василь Стефаник.
Львів дав світу всесвітньовідомих письменників Станіслава Лема, Леопольда
Захер-Мазоха, та інших видатних діячів світової культури та науки, зокрема
математиків Стефана Банаха, Стена (Станіслава) Уляма, фізика М.Смолуховського.
Вогонь просвітництва несли братства, які діяли при церквах і монастирях (зокрема
Ставропігійське), Наукове товариство ім. Т.Шевченка, вчені-науковці Михайло
Грушевський, Іван Крип'якевич, митрополит Андрей Шептицький.
Зі Львовом пов'язані історичні постаті Данила Галицького, Івана Підкови, Богдана
Хмельницького. У пам'яті львів'ян назавжди залишилися незабутні Євген
Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич.

Адміністративний поділ
В адміністративному відношенні Львів поділено на 6 районів:
 Галицький
 Залізничний
 Личаківський
 Сихівський
 Франківський
 Шевченківський

Транспорт
Міжнародний аеропорт Львова розташовано за 6 км від центру міста.
Львівська залізнична магістраль — одна із найстаріших в Україні. Перший поїзд
прибув до Львова у 1861 році із Відня. Львівський вокзал вважався одним із
найкращих у Європі, як з архітектурної, так і з технічної точок зору. Сучасний
Львів займає ключове місце в українській залізничній системі. Львів називають
головними воротами України в Європу.
Перший в Україні кінний трамвай було запущено у Львові в 1880 р. У 1894р.,
раніше, ніж у багатьох європейських столицях був збудований перший
електричний трамвай. На сьогодні трамвайний і тролейбусний види транспорту є
одними із основних у Львові. Досить популярними стали автобуси і маршрутні
таксі.
В середині 1980-х років XX ст. у місті розпочато будівництво підземного
трамваю, яке припинили через складні інженерно-геологічні умови центральної
частини міста. Планується побудувати легке метро з трьома лініями метро до 20202030 рр.

Зв'язок
Перше поштове сполучення на території України було організовано у Львові у
1629 р. флорентійським купцем Роберто Бандінеллі, онуком відомого скульптора
Баччо Бандінеллі. Кур'єри Бандінелі славилися своєю швидкістю. Вони довозили
пошту до міст північної Італії із неймовірною на той час швидкістю — усього за
два тижні. Сама пошта розташовувалась у будинку № 2 на площі Ринок (палац
Бандінеллі).
За часів Австро-Угорщини у місті нараховувалося 21 поштове відділення.
Сьгодні на Львівській пошті працює більше 6,5 тис. чоловік. Пошта пропонує як
класичні послуги, так і сучасні, зокрема, електронний поштовий переказ.

Перші телефони з'явились у Львові в 1885 р. А «Gazeta Lwowska» надрукувала
список перших 60-ти "абонентів Товариства Телефонів".
У 2003 р. національний оператор зв'язку України "Укртелеком" замінив у Львові
більшість
шестизначних
номерів
фіксованого
зв'язку
семизначними.

Наука та освіта
Львів є одним найважливіших центрів освіти України. У Львові розташовано 8
інститутів Національної Академії Наук України, понад 40 науково-дослідних та
проектно-конструкторських інститутів, 3 академії та 11 вищих навчальних
закладів, 3 університети, понад 100 середніх навчальних закладів.

Вищі навчальні заклади

Наукові організації

• Львівський національний

• Центр міської історії Центрально-

• Національний Університет

• Наукове товариство імені

• Львівський національний

• Львівське відділення Украінського

університет імені Івана Франка
"Львівська Політехніка"

медичний університет імені Данила
Галицького

• Львівська національна академія

Східної Європи;
Шевченка

геологорозвідувального інституту

• Інститут геології і геохімії

горючих копалин НАН України

мистецтв

• Львівська національна музична

академія ім. Лисенка

• Українська академія друкарства
• Львівська державна академія

ветеринарної медицини

• Український державний

лісотехнічний університет

• Львівський державний аграрний

університет

• Львівський державний інститут

Середні спеціальні навчальні заклади
• Львівський технікум громадського

харчування

• Львівський фізико-математичний

ліцей

• Львівський економічний ліцей
• Львівський ліцей менеджменту
• Перша академічна гімназія

фізичної культури

• Львівський державний фінансово-

економічний інститут

• Львівський інститут внутрішніх

справ

• Львівська комерційна академія
• Українська академія дизайну
• Український Католицький

Університет

• Львівська вища духовна семінарія

Спеціалізовані школи
• Львівська математична школа
• Музична школа ім.

С.Крушельницької

• Спортивна школа

Культура
Львів — ансамбль історичного центруa
Світова спадщина ЮНЕСКО

Країна

Україна

Тип

культурний

Критерії

ІІ, V

Ідентифікатор

865

Регіонb

Європейський
Історія реєстрації

Форамально зареєстроване:

1998
22-а сессія

a Назва, як офіціально взазано у списку
b Як офіційно зареєстровано ЮНЕСКО

Львів займає перше місце в Україні за кількістю історико-архітектурних пам'яток.
В архітектурі Львова відображено багато європейських стилів та напрямків, різних
історичних епох. Після пожеж 1527 і 1556 року практично не залишилося слідів
готичного Львова, проте добре представлено наступні епохи ренесансу, бароко,
класицизму. Центральну частину міста внесено у список світової спадщини
ЮНЕСКО. У ній збереглася значна частина архітектурних пам'яток, датованих
XIV-XVІІ ст.
Місто має великі досягнення у сфері міжнародних відносин. Так, 14-15 травня
1999 року в місті пройшла VI зустріч (саміт) Президентів держав Центральної
Європи, що вплинула на формування європейського іміджу Львова і регіону в
цілому.

Релігія
Львів є релігійним центром всеукраїнського значення. У ньому перебувають
управлінський центр Римо-Католицької Церкви, а до 2005р. і Української ГрекоКатолицької Церкви. B місті є релігійні організації УПЦ-МП, Вірменської
католицької та Вірменської апостольської церков, Іудаїстів та інших. У місті діє
Український Католицький Університет і духовна семінарія УПЦ КП.
У червні 2001 року місто відвідав Папа Римський Іван Павло II. Він відслужив месу
за латинським і візантійським обрядами. У службі взяло участь більше мільйона
віруючих, серед яких значна кількість молодь.

Урочисті дні у Львові
День міста (травень) — святкування річниці Львова. За умовну дату заснування
міста приймається 1256 р. (перша відома письмова згадка про Львів). Свято
відбувається навесні — в першу неділю травня (це пов'язано із тим, що 6 травня в
церковному календарі день св. Юрія - покровителя Львова ). У 2006 р. широко
відзначалася 750-а річниця Львова.
День прапора (3 квітня) — у цей день в 1990 р. на міській ратуші Львова, у
першому серед українських міст, був піднятий національний синьо-жовтий прапор
України.

Музеї, пам'ятки, галереї
Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН
України, Mузей мистецтв, Музей Івана Франка, Природознавчий, Зоологічний,
Історичний Музеї.

Театри
Львівський Оперний театр, театр ім. М. Заньковецької, Ляльковий театр,
Обласна Філармонія, Цирк, Будинок органної та камерної музики, Театр ім.Курбаса
та інші.

Культові споруди
Собор Св. Юра, Успенська церква, Вірменський собор, Домініканський собор,
Латинський кафедральний собор, церква святих Ольги та Єлизавети та інші.

Парки
У Львові налічується більше 20 парків.Одними з найбільших є:
 Парк ім. Івана Франка, розташований в центрі міста, навпроти
Львівського Державного Університету ім.Франка.
 Стрийський парк - це один з найгарніших парків Львова. Парк славиться
багатою колекцією цінних і рідкісних порід дерев і кущів.
 Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького. В давнину тут
був Пелчинський став, де любила купатись влітку міська знать, а взимку
влаштовували ковзанку.

Львівщина
Значний інтерес викликають мальовничі куточки області – старовинні монастирі
й замки (Олесько, Жовква, Крехів, Золочів), курортні місцевості (Трускавець,
Моршин) та гірські краєвиди Карпат (Сколе, Славське, Тисовець).
Чарівніcть львівської атмосфери, неповторна архітектура та європейські традиції
манять туристів зі всього світу. Кажуть: хто хоч раз побуває у Львові, його серце
назавжди залишиться там.

Вигляд міста з Високого замку

Галерея

Високий замок —
місце, де почався
Львів

Вірменська церква Каплиця Боїмів

Львів. Вулиця
Собор Святого Юра
Краківська

Кав'ярня

Площа Ринок

Львів. Вид на площу
Ринок та дзвіницю
Успенської Церкви

Львів. Площа
Ринок

Італійський
дворик

Львівський трамвай
на вузькій вулиці Головний вокзал

Львівська Опера

Міські пейзажі

Вулиці Львова

Вулиці Львова

Моя Україна: Львів
6-7 років








Показати на мапі, де знаходиться місто Львів.
Чому місто називається Львів?
Назвати двох видатних людей, які жили у Львові?
Який транспорт є у Львові?
Які дерева ростуть у Львові? Назвати два.
Коли святкуємо День міста?
Які гори знаходяться на території Львівської області?

8-9 років











Де знаходиться Львів?
Хто збудував місто Львів? Чому воно так називається?
Що зображено на малому гербі Львова?
Назвати відомого письменника, який жив у Львові.
Назвати композитора, який жив у Львові.
На скільки районів поділяється Львів?
Назвати види транспорту міста.
Коли святкуємо День міста?
Назвати один театр, який є у Львові.
Які гори знаходяться на території Львівської області?

10-11років

















Де знаходиться Львів?
Хто збудував місто Львів? Чому воно так називається?
Що зображено на малому гербі Львова?
Назвати три види дерев, що ростуть у Львові?
Назвати двох відомих малярів, що жили і творили у Львові?
Назвати відому театральну співачку, яка жила у Львові?
Хто з відомих письменників жив у Львові? Назвати двох.
Назвати ім”я митрополита, що жив у Львові.
Назвати види транспорту міста.
Коли з”явились перші телефони у Львові?
Який найстарший університет України?
В якому році Папа Римський Іван Павло II відвідав Львів?
Коли святкуємо День міста?
Скільки років відсвяткував Львів у 2006 р.?
Назвати два театри Львова.
Назвати дві відомі церкви (собори) Львова.

12 років



















Місцезнаходження Львова на мапі.
Яке населення міста?
Який клімат міста Львова?
Хто і коли збудував місто Львів? Чому воно так називається?
Назвати двох відомих малярів, що жили і творили у Львові?
Назвати відому театральну співачку, яка жила у Львові.
Хто з відомих письменників жив у Львові? Назвати двох.
Назвати ім”я митрополита, що жив у Львові.
Назвати відомих героїв УПА, які перебували у Львові.
Коли з”явились перші телефони у Львові?
Який найстарший університет України?
Яке місце в Україні займає Львів за кількістю історико-архітектурних
пам’яток?
В якому році Папа Римський Іван Павло II відвідав Львів?
Коли святкуємо День міста?
Хто є покровитель міста?
Назвати два театри Львова.
Назвати два музеї Львова.
Назвати дві відомі церкви (собори) Львова.

13-14 років




















Місцезнаходження Львова на мапі.
Яке населення міста?
Який клімат міста Львова?
Хто і коли збудував місто Львів? Чому воно так називається?
Хто був першодрукарем в Україні?
Яке населення проживало у Львові до початку II Світової війни?
Назвати двох відомих малярів, що жили і творили у Львові?
Назвати відому театральну співачку, яка жила у Львові.
Хто з відомих письменників жив у Львові?
Назвати ім”я митрополита, що жив у Львові.
Назвати відомих героїв УПА, які перебували у Львові.
Коли з”явились перші телефони у Львові?
Який найстарший університет України і коли він був заснований?
В якому році Папа Римський Іван Павло II відвідав Львів?
Хто є покровитель міста?
Назвати два театри Львова.
Назвати два музеї Львова.
Назвати дві відомі церкви (собори) Львова.
Назвати два відомих місця Львівської області.

15-16 років























Місцезнаходження Львова на мапі.
Столицею якого регіону України є Львів?
Яке населення міста? Які нації проживають у Львові?
Хто і коли збудував місто Львів? Чому воно так називається?
В складі яких держав (під якою владою) перебував Львів?
Хто був першодрукарем в Україні?
Назвати найстаршу церкву у Львові.
Яке населення проживало у Львові до початку II Світової війни?
Коли був створений перший український художній фільм і ким?
Назвати двох відомих малярів, що жили і творили у Львові?
Назвати двох відомих композиторів, які жили у Львові.
Назвати двох відомих письменників, які жили у Львові?
Назвати ім”я митрополита, що жив у Львові.
Назвати відомих героїв УПА, які перебували у Львові.
Коли прибув до Львова перший поїзд і звідки?
Який найстарший університет України і коли він був заснований?
В якому році Папа Римський Іван Павло II відвідав Львів?
Назвати два театри Львова.
Назвати два музеї Львова.
Назвати дві відомі церкви (собори) Львова.
Назвати два відомих місця Львівської області.

17 років





















Місцезнаходження Львова на мапі.
Столицею якого регіону України є Львів?
Яке населення міста? Які нації проживають у Львові?
Хто і коли збудував місто Львів? Чому воно так називається?
В складі яких держав перебував Львів?
Які книги вперше в Україні були надруковані у Львові і ким?
Назвати найстаршу церкву у Львові.
Яке населення проживало у Львові до початку II Світової війни?
Де і коли була створена перша вакцина проти сипного тифу?
Коли був створений перший український художній фільм і ким?
Назвати двох відомих малярів, що жили і творили у Львові?
Назвати двох відомих композиторів, які жили у Львові.
Назвати двох відомих письменників, які жили у Львові?
Назвати ім”я митрополита, що жив у Львові.
Назвати відомих героїв УПА, які перебували у Львові.
Коли прибув до Львова перший поїзд і звідки?
Який найстарший університет України і коли він був заснований?
У якому році центральну частину Львова було внесено у список світової
спадщини ЮНЕСКО?
В якому році Папа Римський Іван Павло II відвідав Львів?
Назвати два театри Львова.





Назвати два музеї Львова.
Назвати дві відомі церкви (собори) Львова.
Назвати два відомих місця Львівської області.

