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Маршрут:
Академічна гімназія – Львівська політехніка – Львівський університет
імені Івана Франка – Інститут фізкультури – Академія друкарства –
Музична академія – Університет ветеринарної медицини – Львівський
медичний університет

Довжина маршруту: 4,9 км.

Освіта
Маршрут № 1. 4.

(екскурсія навчальними закладами)
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Завдання екскурсії
Перегляньте фотографії відомих людей, з’ясуйте, як їх звати і де вони навчалися.
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Львівська академічна гімназія – найстаріша
гімназія в Україні. Заснована ще 1784 року.
Назва «академічна» означає те, що гімназія
була підрозділом Львівського університету.
Випускників гімназії зараховували до
університету без вступних іспитів. У гімназії
навчалися багато відомих українців. Саме тут
був заснований український скаутський рух
«Пласт».

Завдання. Перерахуйте, які фігури можна
побачити на фасаді.

Львівська академічна гімназія

Національний університет «Львівська
політехніка» – найстаріший вищий технічний
навчальний заклад України.  Тут навчаються
майбутні архітектори, інженери, енергетики,
Всього Львівська політехніка має 27
навчальних корпусів. Цей корпус – головний,
він був збудований у 1877 році. Тут працює
адміністрація і ректор.

Завдання. Опишіть, які елементи тримають
скульптури нагорі будинку.

Львівська політехніка 

Львівський університет – один із найстаріших
в Україні. Він заснований у 1661 році.
Університет має 17 факультетів. Студенти
вивчають  всі основні спеціальності – від фізики
і біології до історії та права. В різний час в
університеті навчалися і працювали відомі
люди. Серед них відомий український
письменник і науковець Іван Франко.
Університет названий на його честь.

Завдання. Опишіть розташування головного
корпусу університету.

Львівський національний університет ім. І. Франка
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Це єдиний на теренах Західної України
університет у галузі фізичного виховання,
спорту і здоров’я людини. Навчальний заклад
засновано у 1946 році. Серед випускників
понад 400 заслужених тренерів, вчителів та
працівників фізичної культури України, а також
понад 200 переможців й призерів
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

Завдання. Назвіть українських спортсменів,
яких ви знаєте.

Університет фізичної культури

Академія друкарства – єдиний навчальний
заклад в Україні, який готує фахівців
видавничої справи, поліграфії та
книгорозповсюдження. Випускники академії
працюють у видавництвах, друкарнях,
редакціях періодичних видань, на радіо і
телебаченні, в рекламних організаціях, Львів
має давні традиції друкування книг. Саме у
Львові була видана перша українська
друкована книга.

Завдання. Яку найстарішу книгу ви бачили?

Академія друкарства

Музична академія – це вищий навчальний
заклад, в якому навчають майбутніх
композиторів, диригентів, співаків. Академія
має 5 факультетів: фортепіанний, оркестровий
(з відділеннями скрипки, струнних, духових і
ударних інструментів симфонічного оркестру,
а також народних інструментів),
диригентський, вокальний, теоретико-
композиторський з відділеннями
музикознавства й композиції. Музична
академія названа на честь відомого
українського композитора Миколи Лисенка
ї
Завдання. Назвіть, які українські пісні ви
знаєте.

Музична академія
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Університет ветеринарної медицини та
біотехнологій є найстарішим закладом України
у цій галузі. Тут навчаються майбутні
ветеринари, фахівці з тваринництва,
бджільництва, м'ясної і молочної
промисловості. Випускники закладу працюють
у сільському господарстві.

Завдання. Перерахуйте, яких свійських тварин
ви знаєте.

Університет ветеринарної медицини та біотехнологій

Освіту лікаря або фармацевта можна здобути
у Львівському медичному університеті.  Саме
тут здобувають освіту майбутні педіатри,
стоматологи, а також фармацевти і медсестри.
Вивчати медицину в Україні престижно. Тут
також навчається багато іноземних студентів.

Завдання. Опишіть статую на площі перед
університетом.

Львівський національний медичний університет

Підсумкові запитання
• Звідки походить назва академічної гімназії?

• Яку особливість має Львівська політехніка?

• Що вивчають студенти Львівського національного університету?

• Яких фахівців готує Університет фізичної культури?

• Де працюють випускники академії друкарства? 

• Що вивчають у Львівській музичній академії?

• Яких фахівців готує Університет ветеринарної медицини та біотехнологій?

У Львові також є й інші відомі навчальні заклади. Підшукайте інформацію
про один із них і підготуйте презентацію. 
Академія сухопутних військ

Інститут безпеки життєдіяльності

Львівська академія мистецтв  

Український католицький університет 


