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Міжнародний науковий симпозіум  

 

«В ІМЕНІ НАШОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТИ»  
(135 років альманахові «Перший вінок») 

 

Літературний альманах «Перший вінок», надрукований у Льво-
ві 1887 року, попри доволі тривалу й контроверсійну видавничу іс-
торію, став безпрецедентною об’єднавчою появою, першою такого 
роду книжкою, яка показала, як «Русь-Україна, розділена політично, 
в’яжеться між собою при помочі літератури» (Н. Кобринська). Це 
видання назавжди увійшло в історію літературного процесу, україн-
ської преси, жіночого руху як важливий вияв соборницького посту-
пу й інтелектуальний підсумок консолідаційних зусиль усього украї-
нського жіноцтва по два боки імперськи розділеної України.  

Метою міжнародного наукового симпозіуму, назва якого по-
вторює ословлену ключову ідею «Першого вінка» — «В імені нашої 
національної єдности» — є максимально представити у форматі до-
повідей постать кожної із 17-ти авторок альманаху, зокрема показа-
ти їхній шлях до цього видання, осмислити вміщені в ньому художні 
твори й рецепцію їх серед громадськості, а також висвітлити видав-
ничі особливості проєкту «Перший вінок», його роль як в індивідуа-
льній письменницькій біографії кожної з авторок, так і у продовжен-
ні та розвитку жіночої періодики та жіночого письма.  

 



Оргкомітет симпозіуму  

 

Олег Паска директор Департаменту освіти та науки Львівської 
обласної військової адміністрації, кандидат наук з дер-
жавного управління 

Євген Нахлік  директор Інституту Івана Франка НАН України, доктор 
філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН 
України 

Микола Жулинський  директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка 
НАН України, доктор філологічних наук, професор, 
академік НАН України 

Наталія Павленко  Голова Союзу Українок Америки 

Ористлава Сидорчук  Голова ВГО Союз Українок, докторка економічних  
наук, професорка  

Ольга Котовська  заступниця директора Департаменту освіти та науки 
Львівської обласної державної адміністрації, канди-
датка філософських наук 

Алла Швець  заступниця директора з наукової роботи Інституту 
Івана Франка НАН України, докторка філологічних 
наук, заступниця голови ВГО Союз Українок 

Ореслава Хомик  Почесна голова ВГО Союзу Українок, фахівчиня  
Департаменту освіти та науки ЛОВА  

Богдана Брилинська  керівниця офісу «Львів — місто літератури ЮНЕСКО» 

Оксана Левицька  кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри ме-
діакомунікацій Української академії друкарства, до-
центка кафедри прикладної лінгвістики Національного 
університету «Львівська політехніка» 

Секретарка оргкомітету 

Катерина Шмега  кандидатка філологічних наук, наукова співробітниця 
Інституту Івана Франка НАН України  

 
Регламент роботи симпозіуму 

 

10:00–11:00 Реєстрація учасників  

11:00–12:00  Відкриття симпозіуму  

12:00–13:00  Перша частина засідання  

13:00–14:00 Перерва на каву 

14:00–17:00 Друга частина засідання  

17:00–18:00 Показ колекції концептуальної моди проєкту «Вишиванка 
в одязі видатних українців» 

Приєднатися до віддаленого формату можна за посиланням 
https://us04web.zoom.us/j/5606546213?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09 

Ідентифікатор конференції: 560 654 6213; Код: 1 

https://us04web.zoom.us/j/5606546213?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09


Відкриття симпозіуму. Вітальні виступи 
 

Максим Козицький Голова Львівської обласної військової адміністрації 

Тарас Кремінь Уповноважений із захисту державної мови 

Олег Паска  директор Департаменту освіти та науки ЛОВА  

Євген Нахлік  директор Інституту Івана Франка НАН України 

Микола Жулинський  директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевчен-
ка НАН України  

Наталія Павленко  Голова Союзу Українок Америки 

Богдана Брилинська  керівниця офісу «Львів — місто літератури 
ЮНЕСКО» 

Ористлава Сидорчук  Голова ВГО Союз Українок  

 
Наукові доповіді 

 

Модератори: Алла Швець, Сергій Романов, Святослав Пилипчук 
 

Тетяна Данилюк-Терещук  
 «Лишиться постать Олени Пчілки одною з найпривабливі-

ших постатей нашого жіноцтва»  

Тарас Кремінь  
 «Дзвінка ліра» Дніпрової Чайки 

Микола Жулинський 
 «Силою слова, гарячим настроєм і гарною формою визна-

чаються поезії Людмили Старицької»  

Алла Швець  
 «Вона задумала “Перший Вінок”, увела його в нашу грома-

ду, прояснила долю галицько-руського жіноцтва» (Наталія 
Кобринська в «Першому вінку») 

Ярослава Мельник  
 «Се єдина наукова річ, написана Українкою» (Ольга Фран-

ко в «Першому вінку») 
Євген Нахлік  
 «З нашого життя на користь самостійности України»  

(Ганна Барвінок у «Першому вінку») 

Сергій Романов  
 «Можна думати, що з літами Українка Леся вийде на реальні-

шу дорогу»  



Ігор Держко   
 «Жінка, в котрій все величне: почування, наука і 

штука» (Софія Окуневська в «Першому вінку») 

Петро Шкраб’юк  
 «Письменна і навіть, як на наше жіноцтво, досить 

світла» (Анна Павлик у «Першому вінку») 

Марія Лапій  
 «Судилась мені доля Шашкевича між нашим гали-

цьким жіноцтвом» (Уляна Кравченко в «Першому 
вінку») 

Володимир Галик  
 «Где серденьку наймилійше, я би там летіла» 

(Олена Грицай у «Першому вінку»)  

Святослав Пилипчук   
 «Многонадійна писателька, якої зарід безперечно  

бачимо»: нереалізований талант Михайлини Рошкевич 

Микола Легкий   
 «На найперше місце з цілої книжки ми поклали 

оповідання Ольги Левицької» 

Оксана Нахлік  
 «Гадки здорові талант поетичний» (Климентина  

Попович у «Першому вінку») 

Ольга Яблонська   
 «Мова Катеринина найкрасша, найнароднійша з 

усего, що в сій книжці написали галичан-
ки» (Катерина Довбенчук у «Першому вінку») 

Соломія Трильовська  
 «Родинний портрет на тлі епохи» (Сидора Навроць-

ка в «Першому вінку») 

Яким Горак  
 «Той “Перший вінок”не повинен бути послідним 

вінком нашої праці» (Олеся Бажанська в «Першому 
вінку») 

Оксана Левицька  
 «Первісток жіночих видань в Україні»: видавнича 

доля альманаху «Перший вінок»  

Зіновія Нагачевська  
 «Перший вінок» в оцінці української громадськості 

кінця ХІХ першої третини ХХ ст. 



Інформація про доповідачів 
 

 

Галик Володимир кандидат історичних наук, доцент кафедри все-
світньої історії та спеціальних історичних дис-
циплін, заступник декана історичного факуль-
тету з наукової роботи та міжнародної співпра-
ці, Дрогобицький державний педагогічний уні-
верситет імені Івана Франка. 

Горак Яким кандидат мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник Меморіального музею Станіслава 
Людкевича у Львові, доцент кафедри теорії му-
зики, Львівська національна музична академія. 

Данилюк-Терещук Тетяна    кандидатка філологічних наук, директорка 
Музею Лесі Українки, Волинський національний 
університет імені Лесі Українки. 

Держко Ігор доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії та економіки, Львівський 
національний медичний університет. 

Жулинський Микола  доктор філологічних наук, академік НАН Украї-
ни, директор Інституту літератури імені Тараса 
Шевченка НАН України. 

Кремінь Тарас Уповноважений із захисту державної мови, кан-
дидат філологічних наук, політик, науковець, 
громадський діяч. 

Лапій Марія кандидатка філологічних наук, наукова спів-
робітниця відділу літературного процесу та 
компаративістики, Інститут Івана Франка НАН 
України. 

Левицька Оксана кандидатка філологічних наук, доцентка кафед-
ри медіакомунікацій, Українська академія дру-
карства, доцентка кафедри прикладної лінгвіс-
тики, Національний університету «Львівська 
політехніка». 

Легкий Микола доктор філологічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу франкознавства, 
Інститут Івана Франка НАН України; професор 
кафедри теорії літератури та порівняльного 
літературознавства, Львівський національний 
університет імені Івана Франка. 



 

Мельник Ярослава  докторка філологічних наук, професорка кафедри 
філології, Український католицький університет. 

Нагачевська Зіновія докторка педагогічних наук, професорка. 

Нахлік Євген доктор філологічних наук, професор, член-
кореспондент НАН України, директор Інституту 
Івана Франка НАН України. 

Нахлік Оксана кандидатка філологічних наук, старша наукова 
співробітниця,  Інститут Івана Франка НАН України. 

Пилипчук Святослав доктор філологічних наук, професор кафедри 
української фольклористики імені акад. Філарета 
Колесси, директор Інституту франкознавства, 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка. 

Романов Сергій доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафе-
дри теорії літератури та зарубіжної літератури, 
Волинський національний університет імені Лесі 
Українки. 

Тихолоз Наталія кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 
української преси, Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка; Львівський націона-
льний літературно-меморіальний музей Івана 
Франка. 

Трильовська Соломія відома львівська екскурсоводка, яка розробила 
тематичні екскурсії «Жіночий слід в історії Льво-
ва», присвячені малознаним постатям львів’янок. 

Швець Алла докторка філологічних наук, заступниця дирек-
тора з наукової роботи, Інститут Івана Франка 
НАН України. 

Шкраб’юк Петро доктор історичних наук, старший науковий співро-
бітник відділу української літератури, Інститут 
українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. 

Яблонська Ольга кандидатка філологічних наук, професорка кафед-
ри української літератури, Волинський національ-
ний університет імені Лесі Українки. 



Адреса проведення:  

м. Львів, Будинок вчених 

вул. Листопадового чину, 6 

Ідентифікатор конференції: 560 654 6213 

Код: 1 

 


