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Пошук своїх витоків для Львівської політехніки є природньою
необхідністю. Історична модель будь-якого вишу є цілісною тоді, коли крім
історичного дерева відображено і його коріння. В час Незалежної України
настав слушний момент для Львівської політехніки, щоб доповнити, а
точніше розширити свою історію на засадах еволюційної системи
літочислення вишів у рамках впровадження в Україні Болонського
освітнього процесу.
Відомо, що витоки Львівської політехніки сягають 1844 року, коли
австрійський уряд шляхом реорганізації створив Технічну академію у Львові.
Оскільки, це був не новий навчальний заклад, а створений на базі уже діючої
у Львові Реально-торговельної академії, то історію Львівської політехнічної
школи слід розпочинати від створення у 1816 році Реальної школи, традиції
якої зберігались включно аж до половини ХІХ століття.
Польський дослідник Збислав Поплавський у своїй науковій статті
«Походження Львівської політехніки», яка була надрукована у 1992 році
вказує, що у Німеччині, Австрії і Швейцарії вищі технічні навчальні заклади
ведуть свій відлік від реальних шкіл. Так само було зреалізовано і у Львові,
який на той час входив до складу Австрійської імперії.
На основі детально вивчених архівних документів Центрального
державного історичного архіву України у м. Львові, зокрема, фонду № 146
(Губернаторство 1772-1854 рр., Намісництво 1854-1918 рр.) та Загального
Урядового, Фінансового і Придворного архіву Республіки Австрія у Відні
можна ствердно констатувати, що витоки Національного університету
«Львівська політехніка» сягають часу створення Реальної школи у Львові і
документально підтверджується королівським декретом № 78 австрійського
імператора Франца І, який був виданий 7 березня 1816 року у Мілані.
Оскільки, Львівська комерційна академія ще у 2006 році публічно
визнала, що свої витоки бере з Львівської реальної школи то Національний
університет «Львівська політехніка» має не менше правових підстав свій
університетський родовід теж починати з Реальної школи. Через те, що
академічне коріння у Львівської політехніки і Комерційної академії є спільне

то відповідно дату 7 березня 1816 року слід вважати початком відліку для
обох Львівських вишів.
Цей суспільний захід сприятиме утвердженню цілісної історії
Львівської політехніки, а 40-тисячний колектив викладачів і студентів
спільно з 250-тисячною Асоціацією випускників буде переповняти гордість,
що Львівський політехнічний університет доказово увійшовши у десятку
найдавніших технічних вишів світу.
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