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     Михайло Грушевський : життя й 
діяльність //  Великий українець : 
матеріали з життя та діяльності             
М. С. Грушевського. – Київ, 1992. – С.    
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      Іван Петрович Крип’якевич народився 25 
червня 1886 року у Львові в родині священника. 
У 1904 –1909 роках навчався на філософському 
факультеті Львівського університету. У 
студентські роки брав активну участь у боротьбі 
за український університет, займався культурно-
освітньою діяльністю. 1908 року організував 
«Просвітній кружок», співпрацював із 
«Просвітою». Наукову діяльність розпочав під 
керівництвом М.  Грушевського, став одним із 
найвідоміших його учнів. З 1905 року почав 
друкувати свої наукові статті в періодичному 
виданні Наукового товариства ім. Т. Шевченка – 
«Записки НТШ» (з 1934 року – його редактор). 
     Захистив докторську дисертацію на тему 
«Козаччина й Баторієві вольності» (1911). 
Незабаром був обраний дійсним членом НТШ. 
Викладав історію в Академічній гімназії у Львові 
(1912 – 1914), згодом – у гімназіях Рогатина й 
Жовкви. Активно співпрацював в українських 
періодичних виданнях, що виходили в Західній 
Україні – «Письма з Просвіти», «Молода 
Україна», «Літературно-науковий вісник». 
     У міжвоєнний період плідно займався   
науково-педагогічною роботою; в 1921–1924 
pоках – професор Львівського (таємного) 
українського університету, з 1934 до 1939 року 
викладав історію України в Богословській 
академії у Львові. З 1934 року – голова історичної 
секції НТШ. У 1920 – 1933 pоках Крип’якевич вів 
широку національно-громадську роботу. 
     Найважливіші історичні праці І. Крип’якевича 
присвячені періоду козаччини і Хмельниччини: 
«Матеріали до історії української 
козаччини» (1914), «Студії над державою 
Б. Хмельницького» (1925–1931), «Богдан 
Хмельницький» (1954). Автор багатьох праць з 
історіографії («Українська історіографія», 1923), 
історії культури («Історія української культури», 
1937). Написав і опублікував низку науково-
популярних нарисів з історії України («Велика 
історія України», 1935; «Історія українського 
війська», 1936 та ін.). 
  
     Помер 21 квітня 1967 року у Львові. 

     Історія України / Крип'якевич І. П. – 
Львів : Світ, 1990. –  520 с. : портр. , 
генеалогіч. табл. –  (Пам’ятки історичної 
думки  України). 


