
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ



Кафедра історії і філософії створена згідно 

наказу № 183/02 від 01 жовтня 2019 року на основі 

кафедри історії і політології та кафедри філософії і 

культури. 

На даний час на кафедрі працює 8 викладачів із них: 2 

професори, 5 доцентів, 1 старший викладач. З 1 жовтня 

2019 року кафедру очолює доцент Ю. Михальський.

Кафедра історії і філософії зберігає і продовжує добрі 

традиції з наукової, культурно-масової та 

профорієнтаційної роботи, що сформувалися 

викладачами кафедри історії і політології та кафедри 

філософії і культури.



На даний час на кафедрі працює 8 викладачів із них:

2 професори, 5 доцентів, 1 старший викладач. Завідувачем 

кафедри з жовтня 2019 року є доцент Юрій Михальський.

проф. Гелей С.Д.
завідувач кафедри, 

доц. Михальський Ю.В.

доц. Клок В.І.

ст. викл. Голдак-

Горбачевська Т.В.

доц.  Кендус О.З.проф. Тімченко О.П.

доц. Козій І.В.

асист. Пігош М.А.



Навчально-методична робота кафедри історії і 
філософії

Навчально-освітній процес кафедри проводиться у тісному взаємозв’язку навчально-наукового
та виховного процесів серед студентської молоді. Викладачами кафедри забезпечується читання
таких дисциплін:

 історія української державності,

 філософія,

 політологія,

 соціологія,

 логіка,

 теорія та історія кооперації,

 політичні системи світу,

 культорологія,

 історія української культури,

 теорія масової комунікації,

 теорія масової інформації,

 соціологія масової комунікації,

 Філософія права.

Усі дисципліни забезпечені необхідними методичними матеріалами, робочими програмами і
навчальними програмами. Для самостійної роботи студентів є всі необхідні методичні матеріали,
які зберігаються в науково-методичному кабінеті кафедри.

Лекційні курси постійно оновлюються, семінарські заняття проводяться з урахуванням останніх
змін у законодавчій та соціальній сферах, із урахуванням сучасних досліджень науки.

Дисципліни забезпечені дистанційними курсами.



Навчально-методичні видання 
кафедри



Наукова робота кафедри 

Наукова робота кафедри є невід’ємною
складовою науково педагогічного процесу,
спрямована навколо досліджень
української, світової історії та культури,
філософії, історії кооперації, політичних
наук, соціології.

З початків створення на кафедрі працює
наукова школа з досліджень історії
кооперації, очолювана професором
Степаном Гелеєм, який є автором 14
монографії та понад 400 наукових
публікацій. У 2016 році побачила світ
монографія професора Гелея С.Д. «Про
ідеї, героїв і політику. Вибрані статті та
повідомлення»: Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. –
928 с.



Під керівництвом 
професора Степана Гелея

здійснювалося видання 
наукового “Вісника 

Львівського торговельно-
економічного 

університету. Гуманітарні 
науки”, у якому 

презентують свої наукові 
розвідки вчені України та 

зарубіжжя. 



Вченими кафедри системно проводяться наукові конференції 
всеукраїнського рівня, де розглядається широка тематика 
сучасних історичних, політологічних, культурологічних 
досліджень.

Викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науково-
практичній конференції, присвяченої 150-річчю утворення першого
споживчого товариства в Україні та 200-річчю від часу заснування
Львівського торговельно-економічного університету.



Науковці кафедри були 
активними учасниками і 
долучились до органзіації
Всеукраїнської наукової 
конференції

"ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ 
КОЗАЦЬКОГО РУХУ НА 
ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ".



Історико-політологічний аналіз сучасних стосунків із
«братнім» сусідом було проведено під час науково-
практичного студентського семінару «Цивілізаційний підхід
до аналізу російсько-українського конфлікту», проведеного
студентами напряму підготовки «Туризм» та «Право»
спільно з кафедрою історії і філософії.



Круглий стіл на тему
"СУВОРІ УРОКИ ЧОРНОБИЛЯ",
організований кафедрою історії і політології Львівського торговельно-

економічного університету та
Науковим товариством ім. Шевченка.
Учасники круглого столу – ректор ЛТЕУ проф. Петро Куцик, 
проректори, члени НТШ, декани, викладачі, студенти, працівники вузу. 



У стінах університету відбулась

презентація книги Аскольда Лозинського

"Погляд на Україну з нью-йоркського

зошита".



Класицизм, бароко, ренесанс.

Вивчаємо історію світової та української 

культури із студентами спеціальності "Туризм" 

у Королівських залах Львівського історичного 

музею.



Львівський історичний музей. Музей 

Арсенал.

Виїзне навчальне заняття для студентів 

першого курсу спеціальності "Туризм" із 

дисципліни "Історія української культури"



Запрошуємо на навчання в 

ЛТЕУ!

Профорієнтаційна робота із 

старшокласниками львівських 

шкіл



НАУКОВА СПІВПРАЦЯ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

В Україні кафедра співпрацює з науковим товариством ім. Шевченка
(С. Гелей – заступник голови НТШ, редактор "Вісника НТШ"),
з такими академічними установами, як:
Інститут історії України,
Інститут енциклопедичних досліджень,
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича
(С. Гелей – член спеціалізованої вченої ради),
Інститут археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського,
Інститут народознавства, а також
Львівський національний університет ім. І. Франка
(С. Гелей – член спеціалізованої вченої ради,
Ю. Михальський неодноразово опонував при захисті дисертацій),
Національна наукова бібліотека НАН України ім. В. Стефаника
та іншими інституціями. 
З метою вивчення інтелектуальної спадщини І. Витановича кафедра історії і політології 
співпрацювала з Архівом НТШ в Нью-Йорку,
з такими відомими вченими як В.Винар і В.Нестерович. Вивчаючи наукову спадщину 
В.Липинського, С.Томашівського, В.Кучабського кафедра підтримувала зв'язки з 
Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В.Липинського у Філадельфії (США), 
зокрема з його директором Я.Пеленським. 


