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Дати основну інформацію щодо заснування та 

діяльності Наукового товариста ім.Тараса Шевченко 

Ознайомити з основними діячами цього товариства 

 Зробити висновки про більш ніж сторічну діяльність 

Проаналізувати основні завдання і цілі товариства 

Мета презентації 



 
- перша українська 

національна академія наук. 

Товариство створене в 1873 

р. у Львові за ідеєю 

подвижників відродження 

Сходу і Заходу України, 

розшматованої на той час 

двома чужинецькими 

імперіями - Росією та 

Австро-Угорщиною.  

Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) 



 
  розбудова видавничої літературної діяльности 

 мало назву «літературне» або «літературно-наукове» 

 Згідно з першим статутом воно ставило перед собою 

скромні завдання «спомагати розвій руської 

словесности» 

 до пріоритетів належала видавнича справа, а саме: 

популяризація через друковане слово знань серед 

народу, публікація худож. і фольклорних творів, 

літературно-істор. критичних праць. 

Перший етап (1873-1892) 



 
 реорганізація Товариства ім. Шевченка в інституцію з 

чіткою науковою програмою під назвою «Наукове 
товариство імені Шевченка», яку зініціював О.Кониський 

 потреба в продуманій організації національної науки та її 
поступовий вихід на рівень європейських народів 

 мало за мету заявити про свій народ, його історію і 
культуру перед світом 

 новий статут згідно з яким праці, порівняно з минулим, 
істотно розширювалася 

 появою першого тому "Записок НТШ« 

 засновується на професійно-науковій основі Бібліотека 
Наукового товариства імені Шевченка у Львові 

Другий етап (1892-1913) 



 
 спад у дослідницькій і видавничій роботі 

 товариство було закрите, знищені його колекції та 

друкарня; 14 січня 1940 НТШ та всі пов’язані з ним 

установи у Львові зліквідовані 

 1920- 1926 члени товариства створили альтернативу до 

санаційної вищої освіти, організувавши Львівський 

таємний український університет, Львівську таємну 

політехніку 

 

 

Третій етап (1913-1945) 



 
 задум відновлення НТШ як окремої інституції(ініціатори 

заходу:З.Кузеля, В.Кубійович, І.Раковський, П.Зайцев, 
О.Кульчицький) 

 загальні збори відбулися 30 березня 1947 в містечку 
Міттенвальд під Мюнхеном (Німеччина), на зборах було 
ухвалено відновити товариство в Західній Європі 

 1949-1951 відбувся масовий виїзд з Європи членів НТШ в 
США, Канаду, Австралію та інші заокеанські континенти й 
країни 

 1953 з’являється світова федерація НТШ 

 організовувало наукове життя українців, стояло на захисті 
об’єктивної національної історії, успішно провадило 
тривалість видавничого процесу з різних галузей наук 

Четвертий етап (1947-1989) 



 
 відродження матернього НТШ в Україні і паралельного 

функціонування товариства в еміграції в Австралії, 
Америці та Європі 

 упродовж років нової Української незалежности НТШ 
перетворилося в загальноукраїнську суспільну академію з 
центром у Львові 

 зареєстровано понад 2600 членів НТШ різних кваліфікацій, 
у т. ч. від 1992 р. обрано в Україні 172 дійсні члени і 9 
почесних членів. 

 основне завдання товариства - сприяти розвиткові «великої 
національної науки як невід’ємної складової світової 
науки». 

П’ятий етап (з 1989 і донині) 



 
 розбудува систему українознавчих знань у сфері історії, 

мови, літературознавства, етнографії, фольклористики, 
географії, антропології та інших дисциплін 

 зафіксування й науково опрацювання безцінну багатовікову 
спадщину українського народу в контексті плюралістичного 
слов'янознавства як проблеми окремого народу 

 доведення окремішність української мови 

 показана етнічна соборність українських земель 

 сьогодні НТШ - це основана на власній методології 
громадська академія наук з розгалуженою системою 
освячених більш як віковою традицією наукових видань з 
проблем гуманітарних та стислих наук та штатною 
інфраструктурою для забезпечення творчого процесу 

Результати діяльності НТШ 



 
 "Записки НТШ "  (майже 250 томів) 

 "Праці НТШ" 

  "Лікарський збірник" (11 томів) 

 "Фізичний збірник" (5 томів) 

 "Екологічний збірник" (4 томи) 

 "Визначні діячі НТШ" 

 "Мемуарна бібліотека НТШ" 

 "Енциклопедія Українознавства« 

 "Хроніка НТШ" 

 "Вісник НТШ« та ін. 

 

Видавнича діяльність 



 

Визначні діячі 

Кониський О 

Грушевський М. Антонович В. 

Сушкевич К. 

Франко І. 



 

Відомі іноземні члени 

Альберт 

Ейнштейн 
Ян Бодуен де 

Куртене 

Фелікс Кляйн 

Александр 

Брюкнер 



 
 Дорошенко В. Бібліотека Наукового 

товариства імені Шевченка. 
«Сьогочасне і минуле» (Львів), 1939, № 
3—4; Огнище української науки — 
Наукове товариство імени Т. Шевченка. 
Нью-Йорк—Філадельфія, 1951; 

 Кубійович В. Історія Наукового 
товариства імені Шевченка. Нью-
Йорк—Мюнхен, 1949;  

 Крип’ячевич І. “Михайло 
Грушевський.Життя та діяльність” 

 http://www.history.org.ua/?termin=
Naukove_Lvovi 

Використана література 


