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ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКуЛЬТЕТ ЛЬВІВСЬКОГО уНІВЕРСИТЕТу
В АВСТРІЙСЬКИЙ ПЕРІОд

(від відновлення до утраквізації навчального закладу)

Йдеться про кафедральну структуру, професорсько-викладацький склад і навчально-науковий
процес на філософському факультеті Львівського університету впродовж 1784–1871 років.
Проаналізовано навчальні дисципліни гуманітарного, природничого та технічного спрямування,
які читалися студентам філософського факультету, а також подано хронологію його деканів.

Ключові слова: Львівський університет, філософський факультет, кафедра, професор, декан,
лекція, практичне заняття.

2 жовтня 2012 р. у Львівському університеті
розпочалися урочистості з нагоди 20-річчя від -
новлення його філософського факультету. Цього
дня в Дзеркальній залі університету розпочалася
Міжнародна наукова конференція “Духовність.
Культура. Наука”, представлення наукового до-
робку викладачів філософського факультету.
3 жовтня в Актовій залі було прове дено урочисту
академію. Декан філософського факультету Во-
ло димир Мельник зазначив, що “двадцятилітній
ювілей філософського факультету є органічним
продовженням 350-річного ювілею Університету.
Для випускників філософського факультету – це
нагода для зустрічі та спогадів про студентські
роки. Для нинішніх студентів – доба отримання
знань, професійного становлення та сподівання
на прийдешні перспективи. Для викладачів фа-
культету – це насамперед свято, з яким пов’язане
і минуле, і сьогодення нашої alma mater, час роз-
думів про майбутнє факультету, й Університету”.

В контексті цього зазначимо, що 2011-й рік
був роком 350-річного ювілею Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка. До
цієї дати було підговлено низку ґрунтовних нау-
кових видань, присвячених історії вищого на-
вчального закладу, проведено конференції та
круглі столи, покликані висвітлити, насамперед,
білі плями в історії Львівського університету.
Саме для цього ми почали дослідження історії
одного з його найстаріших факультетів – філо -
софського факультету. Спроби узагальнити усю
його історію досі не було зроблено, адже впро-
довж 1661–1924 років філософський факультет
Львівського університету охоплював не якусь
окрему галузь знань, а весь спектр гуманітар-
них, природничих і технічних дисциплін.

Пропонована розвідка є лише вступом до
ґрунтовного дослідження філософського фа-
культету Львівського університету. У ній ми по-
ставили собі за мету подати основні етапи  його
історії від відновлення Львівського університету
австрійським імператором Йосифом ІІ у 1784 р.
до утраквізації цього вищого навчального за-
кладу в 1871 році. У наступних публікаціях ми
намагатимемося висвітлити історію філософсь-
кого факультету Львівського єзуїтського універ-
ситету (1661–1784), а також філософського фа-
культету Університету Яна Казимира у Львові
(1919–1924) та Українського університету у
Львові (1921–1924). Сподіваємося, що ці статті
дадуть змогу читачеві зрозуміти загальні тен-
денції функціонування філософського факуль-
тету Львівського університету впродовж його
кількасотрічного існування.

Аналіз наукових досліджень і публікацій,
присвячених історії Львівського університету
засвідчує, що на відміну від таких його фа-
культетів, як теологічний, юридичний чи ме-
дичний, історія яких узагальнена в багатьох
дослідженнях (наукових статтях, монографіях,
довідникових виданнях), цілісної історії філо-
софського факультету Львівського універси-
тету не написано досі. Зазначимо, що її напи-
сання здавна цікавило керівництво вищого
навчального закладу. Так, у 1933 р. уже на
гуманістичному факультеті Львівського уні-
верситету Марією Городиською було підготов-
лено докторську роботу, присвячену філософ -
ському факультету Цісарсько-королівського
(так званого Йосифінського) університету,
тобто висвітлено його історію періоду 1784–
1805 років [1].
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Найбільш повно історія філософського фа-
культету Львівського університету висвітлена у
праці “Historya Uniwersytetu Lwowskiego”, ав-
торства історика Людвіка Фінкеля та юриста
Станіслава Стажинського [49, s. 59–75, 213–
240], а також у публікаціях львівських учених,
здійснених у рамках проекту “Encyclopedia.
Львівський національний університет імені
Івана Франка” [50]. Насамперед, відзначимо
таких авторів цієї книги, як Ірина Білінська
(історії біологічної науки у Львівському універ-
ситеті), Ярослав Притула (історія математики),
Андрій Ровенчак (історія фізики), Євген Глади-
шевський (історія хімії), Петро Білоніжка (істо-
рія геології), Теодор Лещак (історія педагогіки),
Любов Борсукевич (історія ботаніки), Михайло
Кріль (історія гуманітарних наук), Андрій Си-
ниця (історія філософії).

Також варто відзначити ґрунтовну статтю
професора Львівського університету, історика
Миколи Крикуна, де узагальнено подано історію
Львівського університету кінця XVIII – початку
ХХ ст. (Цісарсько-королівський університет,
1784–1805; Львівський ліцей, 1805–1817; Ці-
сарсько-королівський університет імені цісаря
Франца І у Львові, 1817–1918) [9, c. 38–53].

У цій статті для досягнення мети нами по-
ставлено такі завдання:

– охарактеризувати кафедральну структуру
філософського факультету Львівського універ-
ситету впродовж 1784–1871 років, із зазначен-
ням завідувачів кафедр;

– проаналізувати навчальні курси, що чита-
лися студентам філософського факультету в заз-
начений період;

– навести чітку хронологію деканів філо-
софського факультету Львівського університету
від його відновлення в рамках Цісарсько-коро-
лівського університету до утраквізації Цісар -
сько-королівського університету імені цісаря
Франца І у Львові.

Філософський факультет Львівського універ -
ситету був заснований ще 1661 р. [6, c. 16–37].
Після відновлення Львівського університету
Йосифом ІІ у 1784 р. у структурі навчального
закладу відновили й філософський факультет.
У першій половині ХІХ ст. цей факультет у
Львівському університеті мав характер підго-
товчого. Так, після закінчення гімназії, студенти
Львівського університету повинні були три роки
провчитися на філософському факультеті й ли -

ше після його закінчення студенти мали право
перейти на один з інших факультетів Львівсь-
кого університету, де навчалися чотири роки
[9, c. 40].

Наголосимо, що офіційними мовами на-
вчання та викладання на філософському
факультеті Львівського університету були ні-
мецька та латинська. Лише деякі дисципліни
з української та польської філології читалися
відповідно українською та польською мовами
[30, s 15–17; 31, s. 15–18; 39, s. 18–20; 48,
s. 21–23]. Натомість після утраквізації 1871 р.,
коли Львівський університет офіційно було
перетворено на двомовний навчальний заклад
(з українською і польською мовами викла-
дання), навчальні дис ципліни на його філо-
софському факультеті читалися, здебільшого,
польською, менше – українською, й лише по-
декуди – німецькою мовами. Саме ці зміни в ді-
яльності факультету дають нам підстави обме-
жити верхню хронологічну межу цієї статті
1871 роком.

У структурі філософського факультету
Львівського університету після його відновлен -
ня в 1784 р. існувало дев’ять кафедр, а саме:

– кафедра філософії;
– кафедра фізики;
– кафедра математики;
– кафедра геометрії;
– кафедра історії;
– кафедра допоміжних історичних наук;
– кафедра філології та естетики [49, s. 350].
На цьому етапі існування філософського

факультету Львівського університету, як і всьо -
го вищого навчального закладу загалом, кіль-
кість кафедр відповідала кількості професорів,
тобто професор уособлював собою кафедру:
забезпечував читання лекційного курсу та про-
ведення практичних занять. Лише деякі про-
фесори мали при собі помічників-асистентів
[5, c. 14].

Зазначимо також, що перетворення Львівсь-
кого університету на ліцей у 1805 р. (у такій
формі він існував до 1817 р.) не внесло суттєвих
коректив у функціонування філософського фа-
культету, який продовжував існувати й у струк-
турі Львівського ліцею [9, c. 41].

Наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.
кафедру філософії філософського факультету
Львівського університету очолювали такі про-
фе сори як Віт Вреха, Петро Лодій, Вацлав
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Фойгт, Міколай Нападєвич, Марцелін Горак,
Францішек Стронський, Ігнацій Гануш, Міколай
Ліпінський, Кароль Барах-Раппапорт [23, c. 325;
24, c. 309; 25, c. 366; 49, s. 350].

Кафедрою фізики
фі ло софського факуль -
тету Львівського уні-
верситету в цей період
керували Іґнацій Мар-
тинович, Антон Гіль-
тенбранд, Іван Земан-
чик, Антон Глойснер,
Август Кунцек, Алек -
сандр Завадзький, Вік-
тор П’єрре, Алойзій
Гандль [3, c. 346; 14,
c. 533; 15, c. 692–693;
16, c. 408; 19, c. 324;
20, c. 91; 21, c. 104; 22,
c. 506; 49, s. 350].

Кафедра мате ма ти -
ки існувала під керів -
ництвом Ігнація Райна,
Франца Кодеша, Яна
Гольфельда, Леополь -
да Шульца фон Страш-
ні ць кого та Ігнація Ле-
моха. У 1796–1805 ро-
 ках Ян Гольфельд очо -
лював окрему кафедру
практичної математики
[17, c. 363; 18, c. 625;
49, s. 350].

Кафедру історії очолювали Людвік Ценмарк,
Йозеф Маусс, Антоній Вахгольц, Готфрід Муїс,
Генрик Цайсберг, а кафедру допоміжних істо-
ричних наук – Готфрід Уліх та Томас Вучич [28,
c. 511; 29, c. 311; 49, s. 350].

Кафедрою, яка охоплювала філологічні та
мистецтвознавчі дисципліни – кафедрою філо-
логії та естетики завідували Вацлав Ганн, Ігна-
цій Поллак, Міхаель Канавал та Карлман Тангль
[10, c. 325; 13, c. 581; 49, s. 350].

Кафедра німецької мови та літератури в
1784–1803 роках існувала під керівництвом Лео-
польда Умляуфа, а згодом, після багаторічної пе-
рерви, була відновлена під керівництвом Яна
Глоха [7, c. 352; 49, s. 350].

Кафедрою натуральної історії завідували
Антон Гільтенбранд, Емануїл Кіршбаум, Антон
Глойснер, Франц Дівальд, Міхал Штекер, Франц
Глюбек, Домінік Колюмбус, Рудольф Кнер, Гіа-
цинт Лобажевський [4, c. 115].

З початку ХІХ ст. у
структурі філософсь-
кого факультету почали
виникати нові кафедри:
чи шляхом поділу ста-
рих, чи шляхом засну-
вання. Так, у 1805 р. на
філософському факуль-
теті створили кафедру
науки релігії (заівіду-
вачі Іван Лаврівський,
Йосиф Ярина, Григорій
Яхимович, Франц Ам-
тманн) [11, c. 135; 49, s.
350].

З 1812 р. можна вести початок існування ка-
федри педагогіки. Її завідувачами були Вацлав
Фойгт, Й. Ярина, І. Поллак, Г. Яхимович, Ф. Ам-
тманн, Людвик Маліновський, Франц Костек
[11, c. 135; 12, c. 654; 49, s. 350].

Окрім того, з 1814 р. існували дві кафедри
господарського спрямування – кафедра будів-
ництва та кафедра рільництва. Кафедру будів-
ниц тва очолювали Ігнацій Хамбрец, Ян Зальц -
манн і Кароль Гунглінгер, а кафедру рільництва –
М. Штекер, Д. Колюмбус і Р. Кнер [49, s. 185,
240–241, 280, 350].

У 1826 р. новостворену кафедру польської
словесності очолив Міколай Михалевич. На-
ступ ними її завідувачами були Ян Шляхтовсь-
кий та Антоній Малецький [49, s. 350].

Францішек 
Стронський

Август КунцекІґнацій Мартинович

Григорій Яхимович

Йозеф Маусс
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У 1848 р. створено кафедру руської (україн-
ської) словесності. Її першим завідувачем став
Яків Головацький, після нього – Омелян Ого-
новський [26, c. 359; 49, s. 350].

У 1850 р. утворено кафедру класичної філо -
ло гії, якою завідували Бернард Юльг, Вільгельм
Кер гель, Густав Лінкер [8, c. 596; 49, s. 320, 334,
350].

У 1851/52 н. р. створено кафедру хімії. Її пер -
шими завідувачами були Франц Плесс, Лео-
польд Пебаль, Леопольд Ліннеман. У 1852 р.
утворено кафедру зоології (завідувач Максимі-
ліан Шмідт) та кафедру ботаніки (завідувач
Г. Лобажевський). У 1869 р. створено кафедру
австрійської історії під керівництвом Едварда
Рьослера [2, c. 236; 27, c. 538, 49, s. 350].

На 1850 р. до наукових інститутів філософ -
сько го факультету (тобто тих, на базі яких від-
бувалися практичні заняття студентів) належали
фізич ний кабінет (завідувач А. Завадзький) і
збірка з при родничої історії (мінералогічний ка-
бінет і гербарій) під керівництвом Г. Лобажевсь-
кого [30, s. 18].

Серед наукових інститутів філософського фа-
культету в другій половині 1850-х – на початку
1870-х років були:

– філологічно-історичний семінар (завідува чі
В. Кергель та А. Вахгольц, Г. Муїс, згодом – Г. Лін-
 кер і Г. Цайсберг, Йоган Врубель і Е. Рьослер);

– фізичний музей, фізичний інститут для
кандидатів на педагогічні посади та фізико-ме-
ханічні майстерні (завідувач В. П’єрре, згодом –
А. Гандль);

– мінералогічно-ботанічний музей (завідувач
Г. Лобажевський), згодом – мінералогічний
музей з приєднаною до нього колекцією Стані-
слава Борковського під наглядом М. Шмідта,
пізніше – Фелікса Кройца;

– зоологічний музей (завідувач М. Шмідт);
– ботанічний музей з гербарієм і спеціаль-

ною бібліотекою (голова А. Вайс);
– ботанічний сад і зібрання насіння (дирек-

тор Г. Лобажевський);
– хімічна лабораторія, збірка препаратів і

апаратів (завідувач Г. Вольф, згодом – Л. Пебаль,
Л. Ліннеман);

– природничі кабінети (наглядач Зигмунд
Яролім);

– освітній інститут для вихованців садівниц-

тва під наглядом і керівництвом А. Вайса [31, s.
18–19; 39, s. 6–7; 48, s. 13–15].

Тепер охарактеризуємо навчальний процес на
філософському факультеті Цісарсько-королівсь-
кого університету імені цісаря Франца І у Львові
до його утраквізації.

У цей період навчальний рік на філософ -
ському факультеті, як і загалом в університеті,
поділявся на два семестри – зимовий та літній.
Навчання студентів відбувалося на лекціях і
практичних заняттях. Зокрема, у зимовому се-
местрі 1850/1851 н. р. навчальна програма філо-
софського факультету виглядала так:

– загальний вступ до філософії і загальної
метафізики; історія філософії (М. Ліпінський);

– загальна педагогіка (вакансія);
– загальна всесвітня історія (Схід в епохи

Античності та Середньовіччя); історія Австрій-
ської держави (історія Богемії й Угорщини та су-
сідніх земель від давнини до їхнього об’єднання
з Угорщиною за Фердинанда І) (А. Вахгольц);

– вища математика (сферична тригономе-
трія, аналіз, обчислення інтегралів) (І. Лемох);

– фізика (загальна теорія тіл; сили, що па-
нують над матерією; рівновага та рух, вага, ста-
тика тощо) (А. Завадзький);

– історія природи (наука про прості міне-
рали) (Г. Лобажевський);

– математична фізика (електростатика та
гальванізм) (А. Урбанський);

– давньогрецька філологія (пояснення “Іліади“
Гомера; вивчення форм давньогрецької мови; ла-
тинська філологія (“Оди” Горація) (К. Тангль);

– критична граматика давньоєврейської мо -
ви; історія єврейської і халдейської літератури;
мова оригіналів Старого Завіту Біблії; халдей-
ська мова Біблії (Лазар Еліас Іґель);

– польська граматика; польська література
(Я. Шляхтовський);

– фонетика та граматика української мови;
історія розвитку української мови та критичний
огляд пам’яток старослов’янської писемності з
найдавніших часів до ХІІІ ст. (Я. Головацький)
[30, s. 15–17].

Окрім вказаних курсів для студентів філо-
софського факультету проводили також факуль-
тативні курси іноземних мов, зокрема такі:

– італійська мова; історія італійської літера-
тури (викладач Якуб Шокліч);
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– французька мова; французька література;
курс прованської поезії (Карл Пехорський);

– арамейська та староєврейська мови; самари  -
тян  ська мова (Ефраїм Ізраель Блюхер) [30, s. 17].

У другій половині 1850-х років усі курси, які
читалися на філософському факультеті Львів сь-
кого університету, поділялася на три фахи: фі-
лософсько-історичний, математично-природни-
чий і філологічний. Так, наприклад, у зимовому
семестрі 1855/1856 н. р. навчальна програма для
студентів філософського факультету Львівського
університету виглядала таким чином.

Філософсько-історичний фах:
– основи філософії моралі та філософії права;

історія філософії Стародавнього світу (М. Ліпін -
ський);

– історія Стародавнього світу до встанов-
лення римського світового панування; історія
Австрії; практичні вправи з історії Стародав -
нього світу для студентів філологічно-історич-
ного семінару (А. Вахгольц);

– загальні основи виховання та їхнє застосу-
вання для розвитку фізичних та інтелектуальних
здібностей (Л. Маліновський).

Математично-природничий фах:
– диференціальні та інтегральні розрахунки;

теоретична астрономія (І. Лемох);
– загальна експериментальна фізика; нова

теорія електрики; практичні вправи з фізики для
кандидатів на посади вчителів (В. П’єрре);

– зоологія та фармацевтика; анатомічно-фі-
зіологічний огляд фауни; вправи з розпізнання
тварин (М. Шмідт);

– загальна та спеціальна мінералогія, насампе-
ред для фармацевтів; ботаніка (Г. Лобажевський);

– загальна та фармацевтична неорганічна
хімія; квалітативний і квантитативний аналіз
неорганічних тіл; практичні заняття в лаборато-
рії (Г. Вольф).

Філологічний фах:
– грецький синтаксис; “Протагор” Платона;

життя та творчість Геродота, “Аннали” Тацита
для студентів філологічно-історичного семінару
(В. Кергель);

– історія новітньої німецької літератури; виб-
рані вірші та прозові уривки з Йоганна Воль-
фганга Гете з інтерпретаціями та стильовими
вправами (переважно для кандидатів на посади
вчителів) (Я. Глох);

– українська мова; історія української літе-
ратури (Я. Головацький);

– французька мова; французька література
(історія прованської поезії, французьке віршу-
вання) (К. Пехурський);

– польська мова та література (вакансія) [31,
s. 15–18].

У зимовому семестрі 1860/1861 н. р. для сту-
дентів філософського факультету філософ сько-
історичного фаху М. Ліпінський читав лекції з
основ філософії моралі, логіки та історії філо-
софії Античності; Г. Муїс – з історії Римської
республіки, загальної історії Нового часу від
часів Реформації, зі стародавньої історії Близь-
кого Схо ду з наголосом на народі Ізраїля; він
також проводив заняття для студентів філо -
логічно-історичного семінару за творами Тіта
Лівія. Л. Маліновський продовжував викладати
загальні засади виховання та їхнє застосування
для фізич ного та інтелектуального розвитку
[39, s. 18].

Для студентів математично-природничого
фаху проводили заняття з таких тем:

– розв’язування вищих числових рівнянь; ін-
тегральні й варіаційні розрахунки та їхнє засто-
сування у завданнях з аналітичної геометрії
(І. Лемох);

– експериментальна фізика; електрика; прак-
тичні вправи з фізики; розрахункова та вимірю-
вальна кристалографія з практичними вправами
(А. Гандль);

– ентомологія (М. Шмідт);
– загальна мінералогія, насамперед для слу-

хачів фармацевтичних курсів (Г. Лобажевський);
– експериментальна хімія з наголосом на фар-

мацевтиці; фармацевтична хімія; аналітична
хімія як підготовка до практичних вправ; прак-
тичні вправи у хімічній лабораторії для фарма-
цевтів і початківців (Л. Пебаль) [39, s. 19].

Для студентів філологічного фаху В. Кергель
читав історію римської літератури, “Антигону”
Софокла, а для відвідувачів філологічно-істо-
ричного семінару – ще й “Апологію” Платона,
промову Цицерона до Сестія, здійснював оцін ку
письмових робіт студентів. До обов’язків Я. Гло -
ха у цей навчальний рік належало викладання
історії давньонімецької літератури та граматики
німецької мови з мовними порівняннями,
А. Малецького – історії польської літератури
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XVI – 30-х років XVII ст. і вправи зі студентами
зі стилістики польської мови. Я. Головацький
читав курс української мови (словотвір з точки
зору порівняльного мовознавства) та української
літератури (духовне красномовство та його ха-
рактер у давній і середній період) [39, s. 20].

В останній зимовий семестр до утраквізації
Львівського університету, тобто в 1870/1871 н. р.
на його філософському факультеті порядок лек-
цій був таким.

Філософсько-історичний фах:
– практична філософія; історія філософії;

“Критика чистого розуму” Іммануїла Канта
(К. Барах-Раппапорт);

– загальна історія періоду переселення наро -
дів; історія Австрії; заняття з загальної історії на
філологічно-історичному семінарі (Г. Цайсберг).

– загальна педагогіка (Ф. Костек);
– історія Французької революції (К. Ліске).
Філологічний фах:
– грецька античність; “Протагор” Платона;

“Цар Едіп” Софокла та оцінка письмових робіт
на філологічно-історичному семінарі (В. Кер -
гель);

– історія грецької літератури; “Оди” Горація
(Й. Врубель);

– історія польської прози ХІХ ст.; найдавніші
писемні пам’ятки польською мовою (А. Малець -
кий);

– огляд усіх періодів історії української літе-
ратури; порівняльний словотвір старослов’ян -
ської та української мов; коментар до мови
“Руської правди” (О. Огоновський).

Математично-природничий фах:
– вищий аналіз і диференційні розрахунки;

експериментальна фізика; вправи з експери мен -
тальної фізики; теоретично-практичні заняття
для кандидатів на посади вчителів (А. Гандль);

– загальна хімія; фармацевтична хімія
(Л. Ліннеман);

– ентомологія (М. Шмідт);
– мінералогія; вправи з мінералогії (Ф. Кройц).
– італійська граматика з вправами для читан -

ня та письма (Емануель Ріттер фон Штаубер);
– стенографія польською та українською мо-

вами (Л. Олевінський) [48, s. 24–26].
Декана філософського факультету переоби -

рали щороку. Філософський факультет Львівсь-
кого університету впродовж 1784–1871 очолю-

вали І. Мартинович (1784/85, 1785/86), В. Вреха
(1786/87, 1790/91, 1797/98, 1802/03), Л. Ценмарк
(1787/88, 1791/92), Ф. Кодеш (1788/89, 1803/04,
1817/18, 1823/24, 1828/29), В. Ганн (1789/90),
Г. Уліх (1792/93), А. Гільтенбранд (1793/94),
Л. Ум ляуф (1794/95), І. Земанчик (1795/96), П. Ло -
дій (1796/97), Я. Гольфельд (1798/99, 1801/02,
1804/05), Е. Кіршбаум (1799/1800),  Т. Вучич
(1800/01), А. Глойснер (1818/19), М. На падєвич
(1819/20, 1824/25, 1829/30), І. Поллак (1820/21),
М. Штекер (1821/22, 1826/27), Ф. Дівальд (1822/23),
Й. Маусс (1825/26, 1830/31), А. Кунцек (1827/28,
1840/41), М. Канавал (1831/32), М. Штюгер
(1832/33), Ф. Пфау (1833/34, 1843/44), Ф. Строн-
ський (1834/35, 1841/42), Л. Шульц фон Страш-
ніцький (1835/36), К. Тангль (1836/37, 1845/46),
Г. Яхимович (1837/38), Ф. Ешеріх (1838/39,
1844/45), І. Гануш (1839/40, 1846/47), І. Лемох
(1842/43, 1847/48, 1855/56, 1857/58), Я. Шокліч
(1848/49), Ф. Амт манн (1849/50), А. Завадзький
(1850/51), А. Вахгольц (1851/52, 1859/60), М. Шмідт
(1852/53, 1854/55, 1863/64, 1868/69), В. П’єрре
(1853/54), Я. Головацький (1856/57, 1858/59),
М. Ліпінський (1860/61), В. Кергель (1861/62),
Г. Лінкер (1862/63), А. Вайс (1864/65, 1869/70),
А. Малець кий (1865/66), Ф. Ціркель (1866/67),
Г. Цайсберг (1867/68), А. Гандль (1870/71) [30–56].

На основі викладеної інформації пропонуємо
такі висновки.

Філософський факультет Львівського універ -
ситету – один з найстаріших факультетів цього
вищого навчального закладу, об’єднував гумані-
тарні, технічні та природничі дисципліни, що на-
давало йому підготовчого характеру, й певною
мірою – штучності існування, яка в майбутньому
й спричинилася до його поділу на гуманістичний
і математично-природничий факультети.

На філософському факультеті Львівського
університету впродовж 1784–1871 років викла-
дали видатні тогочасні науковці. Спершу це
були, насамперед, професори, за походженням –
австрійці та чехи, випускники університетів
Відня, Ґраца, Праги та Оломоуца. Згодом на фі-
лософському факультеті працювали, передусім,
його вихованці. Серед викладачів філософського
факультету були такі видатні науковці, як І. Мар-
тинович, Ф. Кодеш, Г. Уліх, Й. Маусс, Ф. Строн-
ський, І. Лемох, М. Шмідт, В. П’єрре, А. Вайс,
А. Малецький, Ф. Ціркель та ін.
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Джерела та література

Професорами-українцями філософського фа-
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тету, охоплювали усі найважливіші напрями то-
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тенденцію до ускладнення та вдосконалення.

Теоретичні знання, подані студентам на лекціях,
поєднувалися з практичними вправами, що про-
водилися на базі наукових інститутів філософ -
ського факультету Львівського університету.

Подальші розвідки з історії філософського  фа-
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стежити формування всесвітньо відомих наукових
шкіл з гуманітарних, технічних і природничих
наук, які були засновані професорами фі ло -
софського факультету Львівського універ ситету в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
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ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЛЬВОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В АВСТРИЙСЬКИЙ ПЕРИОД
(от возобновления до утраквизации учебного заведения)

Речь идёт о кафедральной структуре, профессорско-преподавательском составе и учебно-научном
процессе на философском факультете Львовского университета в 1784–1871 годах. Проанализировано
учебные дисциплины гуманитарного, природоведческого и технического направлений, которые
преподовались студентам философского факультета, а также подано хронологию его деканов.

Ключевые слова: Львовский университет, философский факультет, кафедра, профессор, декан, лекция,
практическое занятие.

Volodymyr Kachmar,  Roman Tarnavskyi 

THE PHILOSOPHICAL FACULTY OF THE LVIV’S UNIVERSITY DURING AUSTRIAN PERIOD
(from recovery to utrakvization of high school)

Deals with cathedral structure, professors, educational and scientific process at the Philosophical Faculty of
Lviv’s University during 1784–1871. Analyzed subjects of humanitarian, natural and technical direction, which were
read to students of the Philosophical Faculty and submitted chronology of the faculty’s deans.

Key words: Lviv’s University, Philosophical Faculty, Chair, Professor, Dean, lectures, practical classes.
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