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ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ НАУКИ (The History of Science Society) – 
професійне товариство, діяльність якого стосується історії науки, техніки, 

медицини та їх взаємодії з суспільством у культурно-історичному контексті, 

а також сприяння поширенню знань з історії світової науки, стимулювання 

інтересу до історії науки, її соціальних і культурних відносин. Засновано 

1924 р. Дж. Сартоном та JI. Хендерсоном для підтримки видання журналу 

«Isis» з історії науки, започаткованого Дж. Сартоном 1912 р. Налічує понад 

3000 індивідуальних і колективних членів з усього світу. З 1995 р. проводить 

річні збори. 

Товариство видає щоквартальний журнал «Isis» та щорічний журнал 

«Osiris», кожний випуск якого присвячений окремій, значущій для наукової 

спільноти темі, підтримає формування бібліографії з історії науки, заснованої 

на публікаціях у журналі «Isis» за 40-річний термін. Щорічно спонсорує дві 

спеціальних лекції: лекцію пам'яті Дж. Сартона, яка виголошується на 

щорічних зборах Американської асоціації сприяння розвитку науки з 1960 р. 

та лекцію з досягнень Товариства, з якою виступають з 1981 р. на 

пленарному засіданні. 

Товариство присуджує низку премій: премія ім. С. Левінсон, заснована в 

2006 p., якою раз на два роки відзначаються книги з історії наук про життя та 

природознавства; премія ім. Н. Рейнгольда, заснована 1955 р. за есе з історії 

науки, написане аспірантом; премія ім. Р. Уебстера, започаткована 1978 р. за 

кращі статті в журналі «Isis»; премія ім. М. Росситер за видатні роботи про 

жінок в науці, вперше присуджена в 1987 p.; премія ім. Дж. Хейзена за 

вагомий внесок у викладання історії науки, заснована 1998 p.; премія ім. У. та 

X. Девісів – за кращий підручник або популярну книгу з історії науки, 

заснована в 1985 p.; премія та медаль ім. Пфайзера, заснована 1958 р. за 

видатні книги є історії науки; медаль Дж. Сартона за внесок у історію науки 

протягом життя, вперше присуджена в 1955 р. 

Товариство використовує нові технології для стимулювання інтересу до 

історії науки. Побудовано он-лайн путівник з історії науки – великий каталог 

дипломних програм, організацій, журналів, музеїв і приватних осіб, які 

вивчають історію науки в усьому світі, вакансій та грантів, оголошень про 

конференції, вихід монографій, новини галузі. 

 

 


