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Великий майстер слова І.Я.Франко [Текст] : web-покажчик / 

укладач: Л.М.Антоненко. – Краматорськ, 2016. - 10 с. 



Небагато можна назвати в історії людства постатей, 

рівних йому за різнобічністю таланту й наполегливістю, 

гідними титанів Відродження... 

 

 

 

 

 

 

Іван Франко - діяч, який уособлює цілу епоху української 

культури;; його ім'я здобуває все ширшу світову славу. Він був 

великим поетом, прозаїком, драматургом і належав до тих 

письменників, яких сам порівнював із деревом, що корінням своїм 

міцно тримається в національнім ґрунті, звідки й черпає живі 

соки, а кроною сягає народної атмосфери думок і змагань. 

Іван Франко був ученим широкого діапазону - критиком і 

дослідником літератури, істориком, філософом, фольклористом, 

етнографом, мовознавцем, економістом, мистецтвознавцем. Він 

був невтомним публіцистом, журналістом, видавцем, політичним 

діячем, пропагандистом передових ідей. 

Іван Франко - універсальна особистість, геній, людина 

нового часу, яка набагато випередила свою добу, вчений і митець 

європейського рівня, яких мало в історії української культури. Він 

був автором, що творив національний комплексний культурно-

естетичний код, сягав думкою в усі галузі духовного життя 

людства, інтегрував українські художні традиції в європейські 

тенденції літературного розвою. Його художня творчість 

завжди надихалася вірою в іще не вичерпані сили української нації. 



http://franko.at.ua/  - 

біографія, творча спадщина,  

наукова спадщина, каталог 

статей. 

 

http://frankovyjkraj.info/osvit

a-nauka/bud-mudrym-nauka-

osvita-9.html - Таємниця 

Франкового прізвища. 

 

http://www.i-franko.name/  - Енциклопедія життя і творчості 

І.Фанка. 

 

http://www.abc-people.com/data/franko/index.htm - біографія, 

портрет, творчість, твори Франка і про Франка. 

 

http://ukrlit.org/franko_ivan_yakovych - біографія та твори 

І.Франка. 

 

http://md-eksperiment.org/franko-ivan - біографія, твори, критика. 

 

http://lib.if.ua/franko/1310895021.html - Почерк генія: історії з 

життя І.Франка. 

 

http://www.pohlyad.com/zhyttya/n/3221 - Маловідомий Фран-ко. 

 

http://spadok.org.ua/ivan-franko/blog - Іван Франко як 

книгознавець і видавець. Закохане серце Івана Франка. 

 

https://frankolive.wordpress.com/franko/ - цікаві факти, цифри, 

думки про І.Франка. 

 

http://www.volyn.com.ua/?rub=15&article=0&arch=531 – Жінки 

Івана Франка. 

 

http://cikavi-fakty.com.ua/cikavi-detali-ta-fakti-z-zhittya-ivana-

franka/ 
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http://www.uamodna.com/articles/filosofiya-ifranka-rozvytkom-

lyudstva-keruyutj-golod-i-lyubov/  - Філософія Івана Франка: 

розвитком людства керують голод і любов. 

 

http://lib.if.ua/franko/franko_ivan.html - Іван Франко і 

Прикарптаття. 

 

http://turka-ua.net/publ/1-1-0-1013#.V7K6TDM2u5A – міфи про 

І.Франка. 

 

http://podrobnosti.ua/520627-van-franko.html 

 

http://lib.if.ua/franko/1250252476.html 

 

http://ivan-franko.blogspot.com/2011/11/blog-post_10.html 

 

http://osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/15845/ 

 

http://www.biblos.in/av/IvanFranko.php 

 

http://www.hroniky.com/articles/view/55-ivan-franko-spravzhnie-

zhyttia-kameniara 

 

http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%B2%E2%E0%ED

%20%D4%D0%C0%CD%CA%CE - Іван Франко - афоризми. 

 

http://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/ivan-franko-

biografiya/ 

 

http://heroes.profi-forex.org/ua/franko-ivan-jakovlevich 

 

http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/franko/mosaic/ 

 

http://shron.chtyvo.org.ua/Yakymovych_Bohdan/Ivan_Franko_-

_vydavets_Knyhoznavchi_ta_dzhereloznavchi_aspekty.pdf 

 

http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/ivan_franko_dlya_ukrayinskogo_nar

odu_ukrayinska_derzhavnist_napovnena_sutnistyu_nischo.html 
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ТВОРИ: 

 

http://poetry.uazone.net/franko/ 

 

http://libruk.in.ua/f/90-franko-ivan 

 

http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/ 

 

http://virshik.com.ua/listing-category/virshi-ivana-franka/  

 

http://ukrlit.org/franko_ivan_yakovych/tvory 

 

http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=109&type=tvorch 

 

http://libruk.in.ua/f/90-franko-ivan 

 

http://www.ukrlit.vn.ua/author/franko.html 

 

http://ost-nvo.com.ua/tvori-opovidannya-2/ 

http://1576.ua/books/2596 

 

http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/franko/mosaic/ 

http://storinka-m.kiev.ua/section_18.php?u_id=192 

 

http://petryk.com.ua/все-про-івана-франка-твори-вірші-життя-

відео-онлайн.html 

 

http://kazky.org.ua/zbirky/franko-zviri 

 

http://kazkar.info/ua/__van_franko/ 
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СТАТТІ: 

 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gu

m/Ul/2006_68/68_2006_lekhkyi2.pdf   - 

М.Легкий «Чоти-ри маловідомі праці 

Івана  Франка». 

 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act

=article&article=1360 - М. Г. Василенко 

«Маловідомі тексти Івана Франка: до 

проблеми цензурних вилучень з 

академічного видання». 

 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/doc/2/06.pdf  - 

Т.Панфілова «Іван Франко про проблему державної незалежності і 

соборності України» 

 

http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/510Hrycak.pdf  - Я.Грицак 

«Іван Франко – селянський син?». 

 

http://www.stryi.com.ua/history/other/927-2009-08-16-15-34-21-  

О.Оленська «Іван Франко і Стрийщина». 

 

http://www.apdp.in.ua/v48/14.pdf - А.Ю. Бойчук «Державо-творчі 

ідеї І.Франка». 

 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VZhDU/2011_55/vip55_

40.pdf - Г. І. Грабівська «Участь Івана Франка в чужих 

енциклопедичних виданнях: стаття "Українці". 

 

http://vlp.com.ua/files/36_7.pdf - Є. Романів «Іван Франко -  

письменник та економіст». 

 

http://history.org.ua/JournALL/journal/2006/5/14.pdf –  

Л.П.Маркітан «Постать Івана Франка в кінофотодокументах». 

 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ub/2010_6/p10.pdf -  

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ul/2006_68/68_2006_lekhkyi2.pdf%20-%20М.Легкий
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М.В.Горбатюк «Іван Франко і Леся Українка у літературі, 

громадських  справах і у буденному житті». 

 

http://www.t-shevchenko.name/uk/Studies/IFranko.html  - Іван 

Франко про Тараса Шевченка/ 

 

http://museum-ukraine.org.ua/?p=5982  - Я.Стех «Релігійна 

тематика в творчості І.Франка». 

 

http://mvduk.kiev.ua/wp-

content/uploads/2014/05/76_2013_7KANEVSKA.pdf 

 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlca_Gum/2011_10/15.

pdf 

 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37648/07-

Shvets.pdf?sequence=1 

 

https://frankolive.wordpress.com/статті/ 

 

 

 

АУДІОКНИГИ: 

 

http://www.ex.ua/1358832   - 

«Борислав Сміється». 

 

http://www.ex.ua/view/21960915 - 

«Мойсей». 

 

http://www.ex.ua/view/764107  - 

"Украдене щастя". Зібрання творів. 

Ч.1,2. 

 

http://www.eramedia.com.ua/article/224834-

van_franko_zahar_berkut_audokniga/ - «Захар Беркут». 
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http://ditky.info/load/navchalni/ivan_franko_zibrannja_tvoriv_ch_

1_2_3/18-1-0-1007 - Зібрання творів. Ч.1, 2, 3. 

 

http://sound.nf.ua/nashi-roboty/ - «Перехресні стежки». 

 

http://derevo-kazok.com.ua/audio-tales/слухати-аудіо-казки-

івана-яковича-фра.html 

 

http://skarbnu4ka.com/category/audio-kazki/page/2/ 

 

http://radio.obozrevatel.com/ua/books/farbovaniy-lis-805.html - 

«Фарбований лис». 

 

http://bibliotekafiliua3.jimdo.com/книжковому-

гурману/аудіокнига-української-літератури/ 

 

 

 

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=liSCZtXwqBw  - 

Обличчя української історії. Іван Франко. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzA3zsRkv3c  - 

І.Франко. Львівські сторінки життя 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGG_vA9p8X0 – Іван 

Франко (біографічний фільм) 

 

http://www.ex.ua/1124777 - Гра долі. Іван Франко. Та, що 

поруч. 

 

http://virsh.io.ua/vb5e96c6b16b0bd02f1f1e003c09f24e4 - 

Великі Українці - Іван Франко. 
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http://vikna.if.ua/news/category/ua/2016/05/30/54635/view  
- документальний фільм "Франкова династія" про історії 

нащадків Івана Франка. 

 

https://cutinsight.com/ua/naibolee_ekranizirovannyy_ukr

ainskiy_pisately-3/ 

http://vikna.if.ua/news/category/ua/2016/05/30/54635/view
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