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Мова росте … разом з душею народу 
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24–25 листопада 2016 року в Дрогобицькому державному педагогічному уні-

верситеті імені Івана Франка відбулася Міжнародна наукова конференція «Лінгвіс-

тичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій», приурочена до 

160-річчя від дня народження Івана Франка. Організатори конференції – кафедра 

української мови Дрогобицького педуніверситету та відділ молодіжної політики, 

сім’ї та спорту виконкому Дрогобицької міської ради – радо вітали гостей з інших 

міст України та із-за кордону, які прибули для участі в конференції. Науковці зі Львова, 

Івано-Франківська, Чернівців, Вінниці, Луцька, Києва, Мукачева, Любліна (Польща) 

засвідчили свою шану й повагу до величі інтелекту та сили духу славетного Каме-

няра, чиї ідеї з плином часу не втрачають своєї актуальності. 

Могутність думки та заклику гімну «Вічний революціонер» у виконанні народ-

ного чоловічого камерного хору «Боян Дрогобицький», рядки з прологу до невми-

рущої поеми Івана Франка «Мойсей», які прочитав доцент інституту іноземних мов 

Роман Вишнівський, вітання ректора університету професора Надії Скотної, капе-

лана університетського студентства о. Олега Кекоша та начальника відділу молодіж-

ної політики, сім’ї та спорту виконкому Дрогобицької міської ради Олександри Пашко 

ознаменували собою початок роботи конференції.  

Під час пленарного засідання свої доповіді виголосили відомі літературознавці та 

мовознавці: доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного 

університету імені Івана Франка Богдан Тихолоз («Почути Франка (насущні про-

блеми в пророцтвах і пересторогах)»), професор кафедри української літератури та 

теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка Михайло Шалата («Дух часу і його роль у коментуванні творів Івана Франка»), 

професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного уні-

верситету імені Василя Стефаника Василь Ґрещук («Франкознавча проблематика в 

науковій спадщині Івана Ковалика»), професор кафедри української мови Дрогобиць-

кого державного педагогічного університету імені Івана Франка Ярослав Яремко («Лінг-

вополітологічні погляди Івана Франка і сучасна теорія комунікації»), професор, за-

відувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій 

школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Марія Федурко («Проблема мовного відступництва в оцінці Івана Франка»), професор 

кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана 

Франка Богдан Якимович («Роздуми над історією»), професор, завідувач кафедри 

української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка Василь Винницький («Проблеми та перспективи дослідження лінгвістичного 
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франкознавства»), професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літе-

ратури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Петро Іванишин («Націософія Івана Франка як методологія подолання стереотипів 

колоніальної свідомості»). Наскрізною канвою усіх доповідей була незборима велич 

духу Івана Франка – українського Мойсея, Пророка, Титана думки і праці, Поета честі, 

діяльність якого своєю багатогранністю і повсякденною актуальністю, своєю страте-

гічною далекоглядністю і незборимістю намірів віднайти шлях до правди і свободи, 

своїм відстоюванням ідей єдиної України і невіддільністю цих ідей від загальноєвро-

пейського культурологічного вектора і досі залишається засадничою філософією жи-

ття кожного українця. 

Після перерви роботу конференції продовжено на секційних засіданнях, які від-

бувалися за чотирма напрямами дослідження Франкової творчості: «Мова і духовність 

крізь призму лінгвофілософської концепції Івана Франка», «Лінгвістичні дослідження 

художнього, публіцистичного та наукового дискурсу Івана Франка», «Актуальні про-

блеми лексикології, фразеології та граматики української мови», «Лінгвістична інтер-

претація тексту». Доповідачі мали змогу окреслити основні положення тієї чи тієї 

проблеми, пов’язаної з дослідженням наукової, публіцистичної, художньої, епістоляр-

ної спадщини письменника, висловити свої припущення та узагальнення, вкотре за-

свідчити багатогранність Франкового таланту та актуальність подальшого вивчення 

ще не пізнаних особливостей його творчості. 

У межах наукової конференції було проведено презентації книг: Іван Франко. 

Від А до Я. Дитяча енциклопедія (упор. Б. Тихолоз, Н. Тихолоз. Львів, 2016); Петро 

Іванишин. Іван Франко і національне буття: герменевтичні акценти (Дрогобич, 2016); 

Олег Баган. Іван Франко: інтерпретації (Дрогобич, 2015); Іwan Franko. Szkice o lite-

raturze. Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka (pod redakcją dr Jana Matkowskiego i 

Ihora Rozłuckiego. Warszawa–Drohobycz, 2016). 

Наступного дня учасники конференції відвідали меморіальний комплекс жертв 

комуністичного тоталітарного режиму 1939–1941-х та наступних років «Тюрми на 

Стрийській», погуляли стежками Франкових казок у нагуєвицькому лісі, побували в 

Державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» та літературно-меморі-

альному музеї Івана Франка. 

Плідна робота упродовж двох днів під час пленарного та секційних засідань, 

доповнена відвіданням місць, пов’язаних з життям і творчістю великого Каменяра, на-

снажили учасників конференції до наступних творчих пошуків та майбутніх досліджень. 

 

Оксана Кушлик 

 

 
 

 

 

 

 

*У науковому збірнику вміщено статті за матеріалами виступів доповідачів – учасників 

Міжнародної наукової конференції «Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філо-

логічних студій», приуроченої до 160-річчя від дня народження Івана Франка. 

 

 


