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Участь в урочистостях з нагоди 30-річчя 

відновлення діяльності Наукового товариства 

імені Шевченка в Україні 
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Ювілейні заходи розпочалися по обіді 21 жовтня урочистою академією в 

актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Першим до присутніх звернувся голова Товариства академік НАН 

України Роман Кушнір, який коротко охарактеризував феномен НТШ в 

українському інтелектуальному просторі останніх 145 років. Потім, під звуки 

Державного гімну України, відбулось офіційне відкриття засідання. 

 

 
Виступ голови НТШ академіка НАН України Романа Кушніра 

 

Вітальне слово від Президента НАН України академіка НАН України Бориса 

Патона на адресу учасників академії виголосив голова Західного наукового 

центру (ЗНЦ) НАН України і МОН України академік НАН України Зіновій 

Назарчук. «Сьогоднішній ювілей – це велике свято не лише для членів НТШ, а й 

для усіх науковців та освітян України, адже НТШ відіграє важливу роль у 

культурному та науковому житті нашої країни. Сердечно вітаю всіх 

присутніх із цією визначною подією», – йшлось у привітанні. З. Назарчук також 

вручив почесні грамоти ЗНЦ п’ятнадцятьом активним членам НТШ. 
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Виступ голови ЗНЦ академіка НАН України Зіновія Назарчука 

 

Представниці Львівської обласної державної адміністрації (Галина 

Яворовська) та Львівської обласної ради (Ірина Хороших), своєю чергою, 

привітали присутніх і вручили низці НТШівців почесні грамоти. 

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка член-

кореспондент НАН України Володимир Мельник приєднався до вітань 

попередників, наголосивши на тісній співпраці Франкового університету з НТШ 

упродовж усього періоду української незалежності. 

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив підтримку Товариству 

і вручив нагороди міської ради ініціаторам відродження Товариства в 1989 р., 

почесному голові НТШ Олегові Купчинському (відзнака «Золотий герб міста 

Львова»), дійсним членам НТШ Феодосію Стеблію та Мирославі 

Ковбуз (почесні грамоти з грошовою премією). 

Вітальні адреси від президента Світової Ради НТШ іноземного члена 

НАН України Леоніда Рудницького, президента НТШ Америки Галини 

Гринь, голови НТШ Канади Дарії Даревич, голови НТШ 

Словаччини Владислава Ґрешлика, керівниці кафедри україністики 

Варшавського університету Катажини Якубовської-Кравчик зачитав 

генеральний секретар Світової ради НТШ професор Анатолій Карась. 

Поздоровлення надійшли й від дійсних членів НТШ із Києва – директора 

Інституту енциклопедичних досліджень НАН України кандидата філологічних 
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наук Миколи Железняка й академіків НАН України Івана Дзюби та Ярослава 

Яцківа. На завершення вітальної частини із запевненнями у всілякому сприянні 

Товариству виступив Народний депутат України Олег Синютка. 

Далі академік НАН України Роман Кушнір виголосив доповідь 

«Наукове товариство імені Шевченка в Україні: 30 років новітньої історії», 

в якій висвітлив мету діяльності, організаційну структуру Товариства, науково-

видавничі напрацювання й науково-організаційні досягнення, контакти з 

крайовими НТШ тощо, а також окреслив проблеми та перспективи розвитку 

інституції на сучасному етапі. 

Потому слово взяли голови найактивніших осередків НТШ поза Львовом 

дійсні члени НТШ: Дніпровського – Сергій Світленко, Івано-Франківського –

 Василь Мойсишин, Сумського – Сергій П’ятаченко, Тернопільського –

 Михайло Андрейчин. Вони підсумували здобутки своїх колег, головним 

чином у видавничій сфері. 

На завершення урочистої академії Роман Кушнір вручив дипломи 

почесних членів НТШ академікам НАН України Володимирові 

Панасюку й Ігореві Юхновському, а також ювілейні подяки НТШ активним 

членам Товариства, зокрема, головам комісій та осередків, нинішнім і колишнім 

співробітникам його Дослідно-видавничого центру й адміністрації. 

 

 
 

Вручення диплома почесного члена НТШ академіку НАН України Володимиру 

Панасюку 
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Вручення диплома почесного члена НТШ академіку НАН України Ігорю 

Юхновському 

 

Крім того, в перший день урочистостей відбулося погашення – за участі 

директора Львівської дирекції «Укрпошти» Миколи Ростова, академіка НАН 

України Романа Кушніра та членів Президії НТШ Степана Гелея, Лесі 

Матещук-Вацеби та члена-кореспондента НАН України Романа 

Гладишевського – ювілейної марки до 30-річчя відновлення діяльності НТШ в 

Україні. Всі охочі отримали конверти й марки, виготовлені з цієї нагоди. 
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Погашення ювілейної марки 

 

Завершилась урочиста академія святковим концертом оркестру 

«Львівська Камерата», організованим Музикознавчою комісією НТШ. Далі 

Президія НТШ влаштувала прийом на честь учасників і гостей ювілейних 

заходів, де в атмосфері невимушеного спілкування лунали численні теплі 

привітання й побажання Товариству. 
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Члени Економічної комісії (зліва направо: доценти Перепьолкіна О. О., Чуй І. Р., 

Мединська Т. В., голова комісії, ректор ЛТЕУ проф. Куцик П. О., доц. Полякова 

Ю. В. та секретар економічної комісії Семів С. Р.) 
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