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Ювiлеї

Степан МАКАРЧУК

ДО 70-РIЧЧЯ
ОКСАНИ ОМЕЛЯНIВНИ ФРАНКО

Stepan MAKARCHUK. To Oksana Omelyanivna
Franko’s 70th Anniversary of Birth.

Одинадцятого квiтня 2009 р. доктору iсто-
ричних наук, професору Львiвського нацiональ-
ного унiверситету Оксанi Франко виповнилося
70 рокiв.
Народилася Оксана Омелянiвна Франко в

м. Калушi на Iвано-Франкiвщинi. У 1955 р.
закiнчила Калуську середню школу № 1, а в
1960 р. – iсторичний факультет ЛДУ. З 1960
по 1968 рp. проживала в Санкт-Петербурзi, де
працювала науковцем у центральних державних
архiвах. Вiдтак понад два десятилiття мешкала у
Києвi. В тi роки (1968–1975) Оксана Франко
– старший науковий спiвробiтник та завiдувач-
ка вiддiлом Центрального державного iсторично-
го архiву в Києвi.
П’ятнадцять рокiв (1975–1990) працювала за-

вiдуючою Науковим архiвом Академiчного Iнсти-
туту археологiї. Науковий архiв Iнституту архео-
логiї є одним з фондiв найбiльших академiчних
архiвiв України i нараховує понад 200 тис. од.
збереження за ХVIII–ХХ ст. Особливо бережно
О.Франко ставилась до особистих архiвiв i всi-
ляко сприяла їх збору, опрацюванню i публiкацiї
матерiалiв цих фондiв. Пiд її керiвництвом опра-
цьованi особистi архiви Л.Славiна, Л.Дмитрова,
В.Петрова, “Музею старожитностей при Київсь-
кому унiверситетi” та багатьох iнших. Як спе-
цiалiст в галузi джерелознавства та iсторiї на-
уки, О.Франко написала понад 20 оглядiв ар-
хiвної спадщини видатних вчених України, серед
яких: Федiр Вовк, Данило Щербакiвський, Вi-
кентiй Хвойка, Сергiй Гамченко, Микола Грiн-
ченко, Микола Макаренко, Дмитро Яворниць-
кий. О.Франко вперше на початку “перебудо-
ви” називає iмена та друкує матерiали репресова-
них та заборонених в 1930-тi – 40-вi рp. вчених

археологiв: Миколи Макаренка, Петра Курiнно-
го, Євгенiї Козловської, Вадима Щербакiвського,
Федора Козубовського. Декiлька разiв виступала
на засiданнях Вченої ради з доповiдями про їх до-
слiдження. Додатковi матерiали про українських
вчених О.Франко виявила в рукописних вiддiлах
бiблiотек та архiвосховищах Петербурга, Москви,
Одеси, Львова, Кракова, Праги, Парижа.
О.Франко активно займалась громадською та

профспiлковою роботою. Нею органiзованi: зу-
стрiчi вчених з хором “Гомiн” Леопольда Ященка
в Миколаївськiй церквi Видубицького монастиря;
бандуристом Миколою Литвином (де вперше по-
знайомилась автор твору “Яничари” – Борис Мо-
золевський з автором музики i виконавцем пiснi
Миколою Литвином). О.Франко пiдготувала та
провела наукову конференцiю “Т.Шевченко i ар-
хеологiя”, виставки наукових та художнiх праць,
вечори, вiкторини тощо.

З 1991 р. О.Франко – доцент кафедри iсторiї
та етнографiї України Львiвського нацiонального
унiверситету iм. Iвана Франка. Пiсля реорганi-
зацiї кафедри у 1995 р. було створено окрему
кафедру етнологiї, де Оксана Франко працює i
понинi, викладаючи загальну та українську ет-
нологiю, iсторiю етнографiчної науки, етнографiю
нацiональних меншин України, народознавство,
джерелознавство (семiнари), спецкурси “Науко-
ва спадщина Федора Вовка”, “Наукова спадщина
Вадима Щербакiвського”, “Українська дiаспора”
та iнших. В 1995 р. перебувала на стажуван-
нi в Європейському центрi Наукового товариства
iм. Шевченка в Парижi (Сарсель). У 2000 р. за-
хистила докторську дисертацiю, з 2004 р. працює
на посадi професора.
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Оксана Франко автор понад 150 дослiджень,
серед яких “Кирило-Мефодiївське товариство”
(у 3-х т., К., 1990; спiвавтор), “Щоденник
О.Ф.Кiстякiвського” (у 2-х т., К., 1994, 1995;
спiвавтор), “Федiр Вовк” (Нью-Йорк, 1997).
“Листування Федора Вовка з Володимиром Гна-
тюком (Львiв; K., 2001, спiвавтор). У 2001 p. у
видавництвi Європейського унiверситету (м. Ки-
їв) побачила свiт її книга “Федiр Вовк – вчений
i громадський дiяч”. Вона є одним з упорядникiв
додаткових томiв до: I.Франко. Зiбрання творiв
у 50-ти т. (К., 2008). Публiкувалась в США,
Англiї, Францiї, Росiї, Польщi, Чехiї. Працює
над спадщиною I.Франка, Ф.Вовка, В.Гнатюка,
В.Щербакiвського.

За її iнiцiативи i сприяння в першому навчаль-
ному посiбнику для вузiв “Культура i побут на-
селення України”, що вийшов у Києвi у 1991 р.
за ред. В.I.Наулка використанi маловiдомi архiв-
нi матерiали Федора Вовка, Данила Щербакiв-
ського, Олександра Алєшо, Музею антрополо-
гiї та етнологiї iм. Хв. Вовка та iнших фондiв.
О.Франко брала участь у виданнi “Етнографiї
України” за ред. С.А.Макарчука (Львiв, 1994).
У спiвавторствi з Р.Ф.Кирчiвим Оксана Франко
написала роздiл “Становлення i розвиток україн-
ської етнографiї” до другого видання навчального
посiбника “Етнографiя України” (Львiв, 2004).
Опублiкувала навчальнi програми з курсiв зага-
льної етнологiї, iсторiї української етнографiї та
iнших.
Оксана Франко – iнiцiатор i одна з органiза-

торiв Музею Iвана Франка в Калушi (1992), для
цього вiддала власний будинок. У 1997 р. “за

значний внесок у становлення української дер-
жавностi та видатнi особистi заслуги в розбудо-
вi мiста” їй присвоєно звання почесного грома-
дянина м. Калуша. У 1996 р., як одна з п’я-
ти авторiв серiї праць “Українське нацiональне
вiдродження в документах та мемуарах” допу-
щена до конкурсу на здобуття Державної пре-
мiї в галузi науки i технiки за 1996 р. Нагоро-
джена медаллю Президiї Верховної Ради УРСР
“В пам’ять 1500-рiччя Києва” (1983), вiдзнакою
“Незалежностi України – 10 рокiв” (2001), По-
чесною грамотою Головного управлiння туризму
i культури Iвано-Франкiвської облдержадмiнiст-
рацiї (2007). Публiкацiї про неї – у виданнях:
Жiнки України. Бiографiчний енциклопедичний
словник (К., 2001); Новини з Академiї. Укра-
їнська Вiльна Академiя наук у США (Нью-
Йорк, 1997, № 21); Горак Р. Рiд Якова (Львiв,
2001); Арсенич П. Прикарпаття в життя Каме-
няра. Iвано-Франкiвськ, 1996; Калущина в iме-
нах (Дрогобич, 1999); Когут М. Калущина: лю-
ди i долi, Бiографiчний довiдник (Калуш, 2006,
c. 212, 213); Iсторичний факультет Львiвсько-
го нацiонального унiверситету iм. Iвана Франка
(1940–2000), (Львiв, 2000, c. 166); Мала енцик-
лопедiя народознавства (Львiв, 2008) та iншi.
Оксана Франко – автор понад 150 наукових

та науково-популярних праць, зокрема моногра-
фiй “Федiр Вовк – вчений i громадський дiяч”
(К., 2000; К., 2001); “Федiр Вовк” (Нью-
Йорк, 1997); “Кирило-Мефодiєвське товарист-
во” у 3-х т. (К., 1990, спiвавтор); “Щоден-
ник О.Ф.Кiстякiвського” у 2-х т. (К., 1994,
1905, спiвавтор). Має публiкацiї в США, Анг-
лiї, Францiї Польщi, Чехiї, Росiї. У квiтнi-травнi
1995 p. перебувала на стажуваннi в Європейсь-
кому центрi Наукового Товариства Т.Шевченка
в Парижi (Сарсель), брала участь у Мiжна-
родних конференцiях у Краковi, Празi, Туль-
чi (Румунiя), Санкт-Петербурзi, Києвi, Одесi,
Харковi, Чернiвцях та iнших мiстах. Як од-
на з авторiв серiї праць з п’яти томiв “Укра-
їнське вiдродження в документах i мемуарах”
(252 др. арк.). Оксана Франко була допущена
до конкурсу на здобуття Державної премiї в га-
лузi науки i технiки за 1996 р., а в 1998 р.
видання “Щоденник О.Ф.Кiстякiвського” у
2-х т. (К., 1994; К., 1995), в якому О.Франко
була упорядником обох томiв, удостоєне Держав-
ної премiї iм. М.Грушевського.




