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Шевченка працівники відділу зберігання фондів 

підготували бібліографічний огляд праць науковців 
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Твердження про видатну роль Тараса Шевченка в українській культурі та 

літературі  – аксіома, що не потребує доведення.  Кожне  покоління науковців по-

своєму інтерпретує доробок Кобзаря.  

 Шевченкознавство  у нашому виші має давню історію. Не можна не згадати 

імена метрів, які відійшли у вічність, але залишили по собі чималий науковий 

доробок, у тому числі й дослідження спадку Тараса Шевченка.  Йдеться  про десятки 

публікацій Адама Войтюка (“Шевченко у нашому домі”, “Гуманістичний ідеал 

Тараса Шевченка” та ін.,  Миколи Герети (“Кирилівка – рідне село Тараса Шевченка”,  

“Тарас Шевченко і діти”,  “Християнський дух Шевченкового “Кобзаря”,  “Гортаючи 

сторінки релігійної Шевченкіани”,  “Велич і сила молитви Тараса Шевченка” та ін.), 

Марка Гольберга “Шумить Дніпро широкий”, Зенона Гузара “Із спостережень над 

поемою Т. Шевченка “Титарівна”,  “До аналізу поеми Шевченка “Варнак”,  “Поема 

Шевченка “Юродивий” та ін., Дмитра Кузика “Маловідомі англійські переклади / Т. 

Г. Шевченка” та ін. 

У 1964 році у Дрогобицькому державному педагогічному університеті 

відбулась наукова конференція, матеріали якої зберігаються у фондах нашої 

книгозбірні. 

 Тези доповідей VI-ої звітної наукової конференції 

інституту. Секція історичних, філологічних наук і 

музикознавства (29-30 верес. 1964 р.) [Текст] / [Г. Ф. Шило 

(відп. ред.), Н. М. Громова, І. А. Співак, Є. М. Черницький, 

М. О. Бурлаков, Т. І. Комаринець, З. П. Гузар, Л. І. Батюк]; 

Дрогобицький державний педагогічний інститут ім.            

І. Я.Франка. - Дрогобич, 1964. – 200 с. 

Тези доповідей дають можливість ознайомитися з 

дослідженнями Михайла Шалати, Зенона Гузара, Людмили 

Краснової та ін. 

 

 



Справжнім науковим відкриттям у шевченкознавстві стала книга Василя 

Іванишина “Непрочитаний Шевченко”. 

 

 Іванишин, Василь.   Непрочитаний Шевченко 

[Текст] / В. Іванишин; упоряд. Є.Філь; авт. передм. С.Квіт. 

– Дрогобич: Відродження, 2001. – 32 с. – (Всеукр. організ. 

“Тризуб” ім. С.Бандери).  

У своїй праці автор пропонує нетрадиційне, якісно 

нове бачення  й осмислення живописного полотна 

Т.Шевченка “Катерина” – за допомогою власного 

структурно-функціонального методу, з позицій постійно 

використовуваної ним  у всіх своїх працях національно-

екзистенціальної методології, у контексті всієї творчої 

спадщини Кобзаря. 

 

 Цікавим для будь-якої категорії читачів є реферат, 

виголошений членом Національної Спілки письменників 

України, професором Михайлом  Шалатою у 

Дрогобицькому музично- драматичному театрі 9 березня 

2001 року з нагоди 187-річчя від дня народження 

Т.Шевченка, а також краєзнавче дослідження про 

пам'ятники Кобзареві на Дрогобиччині 

Шалата, Михайло.  З Шевченком – у нове 

тисячоліття [Текст] : публіцист. реферат / М. Шалата. 

– Дрогобич : Відродження, 2001. – 16с. 

 

 

 

 

 Шалата, Михайло.    Шевченко в краю 

Франковому [Текст] / М. Шалата // Посвята : 

Літературно-мистецький збірник: альманах, присв. 190-

й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка / За ред. 

Р.Лубківського. – Львів : Світ, 2003. – С. 454-469. 

Книжка має краєзнавчий характер. Адже йде мова 

не тільки про найбільших світочів української 

духовності Т. Шевченка та І. Франка, а і про обереги 

цілісності української землі, єдності українського народу 

над Дніпром і Дністром. 



 

Привертають увагу монографічні праці доктора філологічних наук, професора 

Петра Іванишина. 

Іванишин, Петро. Вульгарний "неоміфологізм": від 

інтерпретації до фальсифікації Т. Шевченка [Текст] / П. 

Іванишин ; [гол. ред. В. Іванишин ; відп. за вип. І. Бабик]. – 

Дрогобич : Відродження, 2001. – 174 с. 

 Монографія П. Іванишина присвячена 

постмодерним фальсифікаціям творчості Т. Шевченка у 

роботах Г. Грабовича та О. Забужко. Автор обгрунтовує 

суть українського "неоміфологізму" як різновиду 

культурного прозахідного зразка. 

 

 

 

Іванишин, Петро Васильович.    Національний 

спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. 

Костенко [Текст] / П. В. Іванишин ; [ред. А. В. Кулачок]. 

– К. : Академвидав, 2008. – 392 с. – (Монограф).  

У монографії розкрито сутнісні ознаки 

художнього вираження національного розуміння на 

основі вивчення літературної практики витлумачення 

національного сенсу способів людського існування в 

поезії Т. Шевченка, Є.Маланюка, Л. Костенко. 

Не можна оминути увагою й колективну розвідку 

творів Кобзаря, здійснені науковцями музично-

педагогічного факультету. 

 

 Шевченко і музика [Текст] : матер. наук. 

читань, присв. 191-й річн. від дня народж. Тараса 

Шевченка, які відб. 9-10 березня 2005 р. / [ред.-упоряд. 

: П. Гушуватий, О. Яцків] ; ДДПУ ім. І. Франка, муз-

пед ф-тет. – Дрогобич : Коло, 2005. – 250 с. 

До збірки увійшли матеріали наукових читань, 

присвячених темі “Шевченко і музика”. Серед них 

статті Миколи Михаця, Любові Кияновської, Миколи 

Ластовецького, Лілії Андрух, Наталії Синкевич, 

Стефанії Пінчак, Петра Турянського та багатьох інших. 

 



Статті науковців нашого університету публікуються у наукових записках 

ДДПУ імені Івана Франка та інших вишів. Ми наводимо кілька із багаточисельних 

видань. 

Проблеми гуманітарних наук [Текст: наукові записки 

ДДПУ. Вип. 26. Філологія / [ред. кол. : Т. Біленко, М. 

Федурко, П. Мацьків та ін.]; МОН України, ДДПУ ім. І. 

Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 240с.  

До наукових записок увійшли статті Миколи Зимомрі 

“Творчість Тараса Шевченка: питання надінтерпретації 

образної структури”, Галини Сабат “Експериментальна 

казка Івана Франка “Як звірі правувалися з людьми”, 

Вікторії Дуркалевич “Антропологічний вимір 

функціонування просторових моделей у повістях Івана 

Франка”,  

 

Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка [Текст] : 

Серія : Літературознавство. Вип. 40 / [редкол. : М. П. 

Ткачук (відп. ред.), Р. Т. Гром'як, Т. П. Вільчинська та ін.; 

ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 434 с. 

 Наукові записки Тернопільського педагогічного 

університету містять дослідження багатьох науковців 

нашого вишу. Серед них розвідки Миколи Зимомрі 

“Художній світ Тараса Шевченка в інтерпретаційній 

парадигмі: модель засвоєння німецькою мовою”, Олени 

Бистрової “Когезія  та когерентність твору Тараса 

Шевченка “Заворожи мені, волхве”, Людмили Краснової 

“Христоцентричні мотиви у творчості Тараса Шевченка” 

тощо.  

У нашому бібліографічному огляді ми не претендуємо на вичерпність 

інформації, адже розглянути усі  публікації про творчість Тараса Шевченка в усіх її 

проявах неможливо. Невичерпність творів Кобзаря як джерела наукового інтересу дає 

надію на нові статті й монографії.  

 

 Бібліографічний огляд підготувала Марія Бігуняк.  


