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Науковий форум з нагоди 80-річчя професора Степана 

Дмитровича Гелея 

 

  
21 травня 2021 року на базі ЛТЕУ відбулась всеукраїнська наукова 

конференція на тему "Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку 

суспільства", приурочена 80-річчю дійсного члена НТШ професора Степана 

Дмитровича Гелея. 
Організатори конференції – Наукове товариство імені Шевченка та 

Львівський торговельно-економічний університет. Співорганізатори конференції 

– Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут 

українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівське відділення 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН 

України. 

Відкрив конференцію ректор університету, професор Петро Олексійович 

Куцик, який привітав учасників конференції з початком роботи та професора С.Д. 

Гелея з нагоди 80-річного ювілею. 

З вітальним словом також виступив голова Наукового товариства імені 

Шевченка в Україні, професор, академік НАН України, директор Інституту 
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прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН України 

Кушнір Роман Михайлович. 

Після виступу голови НТШ, професор Петро Куцик зачитав поздоровлення 

від імені капелана університету о. Романа Довганя, який надіслав його Степану 

Гелею поштою, так як не міг взяти безпосередню участь у конференції, оскільки 

перебуває на душпастирській службі в Іспанії. Отець Роман написав: «Дякую 

Богу за дар Вашого життя, за ту історію, яку Ви пишете на сторінках не лише 

нашого університету, але і далеко поза його межами. У своїх молитвах прошу 

Господа для Вас міцного здоров’я, наснаги, щедрого і рясного Божого 

благословення ще на багато років життя!!!» 

Від імені козацького руху Степана Гелея також привітали Мелех Роман 

Богданович, голова історично-краєзнавчого товариства «Літопис»; від імені 

профспілки освітян Львівської області та Національного університету «Львівська 

політехніка» – доц. Колодій Роман Степанович, головний отаман реєстрового 

козацтва у Львівській області. 

Пленарне засідання з доповіддю «Степан Гелей: особистість, творчий шлях 

і сучасність» розпочав ректор Петро Куцик. Доповіді також виголосили: Литвин 

Микола Романович, проф., завідувач відділу «Центр дослідження українсько-

польських відносин» Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН 

України; Шаблій Олег Іванович – проф., завідувач кафедри економічної і 

соціальної географії Львівського національного університету ім. І. Франка; 

Футала Василь Петрович, проф. кафедри історії України Дрогобицького 

державного педагогічного університету ім. І. Франка; Парубій Володимир 

Іванович, голова Секретаріату Конгресу української інтелігенції; Вісин Валентин 

Васильович, проф. кафедри права Луцького національного технічного 

університету. 

У роботі конференції прийняли участь 53 вчених у галузях історії, 

філософії, філології, географії, фізики й математики, економіки і права. Серед 

учасників конференції: 2 академіки; 31 докт. наук, професорів; 18 кан. наук, 

доцентів. Безпосередньо у роботі конференції в очному форматі взяли участь 42 

науковці, які представляли: 

- Наукові інституції: Інститут історії України НАН України, Інститут 

українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Інститут української 

археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Львівська 

обласна універсальна наукова бібліотека, Львівський історичний музей, Конгрес 

української інтелігенції (Львівське відділення). 

-  Вищі навчальні заклади України: Дніпровський національний 

університет ім. О. Гончара, Волинський національний університет ім. Лесі 

Українки, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. 

Коцюбинського, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. 

Франка, Полтавський університет економіки і торгівлі, Луцький національний 

технічний університет. 
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- Львівські вищі навчальні заклади: Львівський національний університет 

ім. І. Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський 

торговельно-економічний університет, Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, Національна академія 

сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Львівська академія мистецтв, 

Львівська музична академія, Львівська медична академія ім. А. Кропінського, 

Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського. 
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