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Іван Франко (1856 – 1916) 

Важко знайти у світовій культурі людину такого безмежного діапазону, 

як Іван Франко. Поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературознавець, 

журналіст, етнограф, видавець, науковець, один з найвизначніших 

громадських діячів Галичини ХІХ – початку ХХ ст. Завдяки надзвичайній 

працездатності в поєднанні із глибоким розумом, величезним талантом Івана 

Франка називають академією в одній особі. 

Поет. Поетичний доробок Іван Франка становлять десять збірок поезій, 

серед них «Баляди і розкази», «З вершин і низин» (виходила двічі), «Зів’яле 

листя», «Мій Ізмарагд», «Із днів журби», та поеми «Панські жарти», «Смерть 

Каїна», «Похорон», «Іван Вишенський», «Мойсей» тощо. 

Прозаїк. Проза Івана Франка охоплює понад 100 оповідань та новел, 

десять повістей і романів. Значне місце в прозописі Івана Франка посідає 

проблема сучасного йому галицького життя. Вершиною прози є повість 

«Boa constrictor» і соціальний роман «Борислав сміється». Помітне місце 

належить творам з життя інтелігенції («На дні», «Для домашнього огнища», 

«Перехресні стежки»). Українсько-польські відносини художньо осмислені в 

повістях «Лель і Полель», «Основи суспільності», які є незакінченими. 

Драматург. У драматургії Франко виявив себе майстром соціально-

психологічної та історичної драми й комедії. Найвизначніші з них – 

«Украдене щастя», «Сон князя Святослава». 

Перекладач. Спектр перекладів Івана Франка надзвичайно широкий: 

твори давньої вавілонської поезії, давньоіндійської, давньоарабської, 

давньогрецької літератур; переклади з німецької, французької, англійської, 

польської, російської, італійської літератур тощо.  

Етнограф. Найважливішими його здобутками в цій царині були 

«Галицько-руські народні приповідки» та «Студії над українськими 

народними піснями». 

Літературознавець. Над історією літератури Іван Франко працював в 

кількох напрямах: 1) дослідження історії світових літературних сюжетів; 

2) збирання та публікація творів української літератури; 3) синтетичні праці з 

історії української літератури: «Charakterystyka literatury ruskiej 16 – 17 ww.», 

«Карпаторуська література 17 – 18 ст.», «Історія української літератури» 

(устиг опрацювати першу частину – від початків українського письменства 

до періоду творчості Івана Котляревського). 

Видавець. Іван Франко брав участь у виданні журналів «Світ», «Зоря», 

«Житіє і слово», «Літературно-наукового вісника», газет «Діло», «Kurier 

lwowski». Разом з Михайлом Павликом видавав журнал «Громадський друг», 

окремі книжки із серії «Дрібна бібліотека». 

Громадський діяч. В основу своєї діяльності він поклав «дві провідні 

зорі»  служіння інтересам рідного народу та загальнопоступовим гуманним 

ідеям. Заперечуючи класову боротьбу, прагнув соціальної та економічної 

емансипації народу, ненавидів насильство. Його патріотизм і гуманізм – 

органічні, не мітингові, не споглядальні, а діяльні: він намагався змінити 

життя, центром якого для нього була ЛЮДИНА.  



ПРОГРАМА 

круглого столу 
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Привітальне слово учасникам круглого столу ректора  

Полтавської державної аграрної академії, професора Аранчій В.І. 

 

Вступне слово завідувача кафедри іноземних мов та 

українознавства, професора Шаравари Т.О. 

 

1. Сизоненко Н. М., к. філол. н., доцент, доцент кафедри іноземних мов 

та українознавства Полтавської державної аграрної академії. 

ТИТАН ДУМКИ І ПРАЦІ. 

2. Простак О. С., студентка 2 курсу 1 групи спеціальності 

«Менеджмент» Полтавської державної аграрної академії. 

ПОЕТИЧНА СПАДЩИНА ІВАНА ФРАНКА.  

(Науковий консультант – Савенкова О. О., ст. викладач кафедри 

іноземних мов та українознавства Полтавської державної аграрної 

академії). 

3. Сімон А. О., студентка 1 курсу 1 групи спеціальності «Маркетинг» 

Полтавської державної аграрної академії. 

ДРАМАТУРГІЧНА СПАДЩИНА ІВАНА ФРАНКА.  

(Науковий консультант – Сільчук О. В., викладач кафедри іноземних 

мов та українознавства Полтавської державної аграрної академії). 

4. Калініченко Л. Д., студентка 1 курсу 1 групи спеціальності 

«Маркетинг» Полтавської державної аграрної академії, 

Ляскало В. Ю., студентка 1 курсу 1 групи спеціальності «Маркетинг» 

Полтавської державної аграрної академії. 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ФРАНКА.  

(Науковий консультант – СахароваЛ. М., ст. викладач кафедри 

іноземних мов та українознавства Полтавської державної аграрної 

академії). 

5. Таран Я. В., студентка 2 курсу 1 групи спеціальності «Фінанси і 

кредит» Полтавської державної аграрної академії. 

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ В НАУКОВОМУ ОСМИСЛЕННІ ІВАНА 

ФРАНКА.  

(Науковий консультант – Сизоненко Н. М., к. філол. н., доцент, доцент 

кафедри іноземних мов та українознавства Полтавської державної 

аграрної академії). 

6. Давиденко О. П., студентка 1 курсу 1 групи спеціальності «Економіка 

підприємства» Полтавської державної аграрної академії. 

МОВНИЙ СВІТ ІВАНА ФРАНКА.  



(Науковий консультант – Дедухно А. В., к. філол. н., ст. викладач 

кафедри іноземних мов та українознавства Полтавської державної 

аграрної академії). 

7. Глущенко А. В., студентка 1 курсу 2 групи спеціальності «Процеси, 

машини та обладнання агропромислового комплексу» Полтавської 

державної аграрної академії. 

КРАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ ІВАНА ФРАНКА.  

(Науковий консультант – Лифар А. А., викладач кафедри іноземних 

мов та українознавства Полтавської державної аграрної академії). 

 



КРИЛАТІ ВИСЛОВИ ІВАНА ФРАНКА 

 

Пора, діти, добра поглядіти  

Для власної хати,  

Щоб ґаздою, не слугою 

Перед світом стати! 

************************************************************ 

Не ридать, а добувать  

Хоч синам, як не собі,  

Кращу долю в боротьбі.  

************************************************************ 

Хто твердить – люблю свій народ, а не виконує своїх 

обов’язків перед ним, – той твердить лож. 

************************************************************ 

Народ, що не шанує своїх великих людей, не варт звання 

освіченого народу. 

************************************************************ 

Живий язик можна і треба студіювати, як живу рослину, 

але не можна і не слід засушувати і заковувати в мертві 

правила і формулки. 

************************************************************ 

Книги – морська глибина:  

Хто в них пірне аж до дна,  

Той, хоч і труду мав досить,  

Дивнії перли виносить.  

************************************************************ 

Слова – полова,  

Але огонь в одежі слова –  

Безсмертна, чудотворна фея,  

Правдива іскра Прометея.  

************************************************************ 

Як много важить слово,  

Одно сердечне, теплеє слівце!  

************************************************************ 

Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса,  

Небезпечне оружжя – жіноча краса. 


