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Вхід та екскурсія – безкоштовні

Львівський національний 
аграрний університет

Музей 
Степана Бандери 

в Дублянах

Самостійну державу може 
здобути собі український 
народ тільки власною  
боротьбою і трудом.

Степан Бандера

1 січня 1909 р. – Степан Бандера народився в с. Старий 
Угринів на Івано-Франківськівщині, в родині греко-като-
лицького священика.

1919–1927 рр. – навчався в Стрийській гімназії, де брав 
активну участь у пластунських організаціях.

1928 р. – вступив на рільничо-лісовий факультет Високої 
Політехнічної Школи. Степан був відмінником, зразковим 
студентом, брав участь в різного роду гуртках. Перед  
дипломним іспитом через політичну діяльність був  
арештований, тому навчання не закінчив.

У 1932–1933 рр. виконував функцію заступника  
Крайового Провідника, в 1933 р. – призначений Крайовим 
Провідником ОУН на західноукраїнських землях.

1934 р. – польська поліція арештувала С. Бандеру 
та інших членів ОУН. Бандера перебував у в’язниці до  
1939 р. У зв’язку з нападом Німеччини на Польщу ситуація 
у місцях позбавлення волі стала настільки критичною, 
що в’язнична адміністрація поспіхом евакуювалась, а всі 
ув’язнені вийшли на свободу.

1941 р. – через кілька днів після проголошення віднови 
Української Держави німецька поліція затримала Банде-
ру та його соратників, і до 1944 р. С. Бандера перебував у 
німецьких концтаборах.

Після звільнення з концтабору Бандера вів активну бо-
ротьбу проти Радянської влади, за що його переслідував 
КДБ. Бандера постійно змінював місце проживання. Оста-
точно він облаштувався у Мюнхені (Німеччина), де провів 
останні роки свого життя під іменем Штефан Попель. 

15 жовтня 1959 р. С. Бандеру вбив агент КДБ Богдан 
Сташинський, вистріливши йому в обличчя зі спеціального 
пістолета струмінь ціанистого калію. 

20 жовтня 1959 р. – похований на кладовищі у Мюнхені.

Коротка 
біографічна довідка



Музей Степана Бандери 
радо вітає своїх відвідувачів

Музей Степана Бандери в Дублянах – явище небуден-
не і не рядове. І не лише для аграрного університету, при 
якому він діє, а й для всієї України. Адже Музей ство-
рений для популяризації відомої особистості, колиш-
нього студента тоді ще рільничо-лісового факультету  
(1928–1933 рр.) – Степана Бандери. 

Заснований 4 січня 1999 року з ініціативи ректо-
ра ЛНАУ, академіка НААНУ Володимира Васильовича 
Снітинського, наш музей став місцем, куди тягнеть-
ся все більше і більше людей різного віку та професій, 
найбільше ж серед них, звичайно, молоді. 

Експозиція розміщена у двох просторих залах голов-
ного корпусу університету, на другому поверсі, поряд із 
приймальнею ректора. З часу заснування Музею в його 
фондах зібрано понад 1600 експонатів.

Музейна експозиція висвітлює тему національно-
визвольних змагань українського народу у ХХ ст.,  
навчання Степана Бандери у 1928–1933 рр. на рільничо-
лісовому факультеті Львівської політехніки в Дублянах, 
його участь в українському національному житті краю і 
високу політичну активність.

Діяльність музею – це свята і будні, насичені чима- 
лою кількістю екскурсій, робочих зустрічей, бесід з  
метою обговорення важливих тем, пошук нових 
матеріалів тощо. 

Працівники музею також видають часопис «Вісті 
Музею Степана Бандери в Дублянах».

Музей крізь призму десятиліть
 

З часу відкриття Музей відвідало понад 65 тис. осіб 
з різних куточків світу: США, Канади, Німеччини, 
Франції, Польщі, Угорщини, Естонії, Китаю, Білорусі 
тощо, а також багатьох регіонів України. Серед них — 
студентські академічні групи, випускники різних років 
Львівського національного аграрного університету, учні 
середніх шкіл і студенти вищих навчальних закладів, 
учасники наукових конференцій з України та з-за кор-
дону, військовослужбовці, представники центральних 
та регіональних урядових установ. Також відвідують 
музей групи або особи від громадських організацій, 
працівники культури, засобів масової інформації, вете-
рани ОУН і УПА, екскурсійні групи, гості університету.

Найчисленнішою категорією екскурсантів є 
українські учні і студенти. І не дивно – адже музей  
розрахований саме на молодіжну аудиторію і за  
час свого існування він став кузнею національно-
патріотичного виховання.

Крізь призму десятиліть музей впевнено дивиться 
у майбутнє вільного українського народу та гостинно 
запрошує всіх зацікавлених побувати тут.

Пам’ять про Степана Бандеру 
в Дублянах

В 1993 році на фасаді академічного корпусу 
університету в Дублянах встановлено меморіальну 
таблицю з написом і рельєфним портретом Степана 
Бандери.

В 1999 році було закладено та освячено камінь під 
пам’ятник С. Бандері в Дублянах, а сам пам’ятник 
великому синові українського народу, славетному 
провіднику українських національно-визвольних зма-
гань ХХ століття постав у бронзі в 2002 році.

І сьогодні, проходячи повз пам’ятник Степанові 
Бандері, молодь задумується про те, що йде тими ж 
стежками, якими у свої студентські роки ходив наш 
національний лідер.


