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Немає в людини нічого милішого над свою рідну землю. 

Де хто народився, де провів свої дитячі роки, 

до тієї землі прив'язується він усією душею на ціле життя. 

А хто, буває, відірветься від своєї рідної землі, 

той мріє завжди про неї, як про святість найбільшу… 

Іван Огієнко 

Іван Іванович Огієнко – вчений-українознавець й український міністр-

державотворець, поет і прозаїк, перекладач і публіцист, педагог і історик, 

філософ і митець, етнограф і професор, редактор-видавець і видатний богослов, 

першоієрарх УАПЦ, відомий під іменем Іларіон. Творчий шлях Івана Огієнка – 

це рідкісне явище в ряді діячів світової культури. 

Цікава сторінка його життя – державотворча діяльність. Після лютневих 

подій 1917 року український народ отримав можливість створити власну 

державу. Вже в квітні 1917 року І. Огієнко одним з перших серед викладачів 

переходить на викладання українською мовою, що викликає протест 

керівництва Київського університету Святого Володимира. Великим і щирим 

було прагнення автора розповісти в доступній формі про досягнення 

української культури. 5 жовтня 1917 року він перед багатотисячною аудиторією 

публічно виголошує промову з цієї теми, яка за наказом с. Петлюри була 

видана мільйонним тиражам з метою просвітницької діяльності серед солдатів 

української армії. 

Міністром освіти і культури І. Огієнко був з 6 січня по 15 лютого 1919 

року, бо недовгим був період Директорії (у Міністерство І. Огієнко прийшов з 

посади ректора Кам’янець-Подільського університету). Одним з перших 

міністерських заходів була ухвала І. Огієнком закону «Про головні правила 

українського правопису для обов’язкового вжитку по всій Україні» від 17 січня 

1919 року, згідно з яким мовою викладання усіх типів шкіл повинна бути 

українська. 

Як міністр І. Огієнко встиг укласти концепцію народної освіти в Україні, 

визначити її принципи і ланки: 1-8 класи передбачались як основна школа, 9-12 

класи як колегія, причому , останні чотири роки спрямовувались на фахове 

навчання. Ця концепція так і лишилась на папері у зв’язку з драматичними 

подіями в Україні 1919 року. Демократичні ідеї вченого пролежали у сховищах 

більш, ніж 70 років. 

Вшанування пам’яті 

 7 квітня 1992 на установчих зборах було створено Всеукраїнське 

товариство Івана Огієнка з центром у Кам'янці-Подільському. 

 1995 р. заснування премії імені Івана Огієнка. Це друга в Україні 

багатогалузева премія після Шевченківської, яка відповідає багатосторонній 

діяльності цієї людини на ниві українського відродження. Засновники її – 

Національна спілка письменників України, Житомирська обласна рада, Фонд 

розвитку мистецтв України та Всеукраїнське товариство Івана Огієнка. 

Щорічне урочисте вручення премій новим лауреатам у галузі літератури і 

мистецтва, в галузі науки і освіти, в галузі громадської, політичної та церковної 

діяльності відбувається в день пам'яті Івана Огієнка – 29 березня – на його 

батьківщині в Брусилові. 



 1997 р. коли відзначали 115-ту річницю від дня народження 

митрополита Іларіона й 25-ту – від дня його смерті, ЮНЕСКО оголосило, 

завдяки клопотанням української діаспори, Роком Івана Огієнка. 

 1997 р. (червень) – пам'ятний знак у м. Винниках (біля Львова) на 

вул. Галицькій, на якому викарбувано: «Тут стояла хата, у якій у 1922-1924 рр. 

жив з родиною Іван Огієнко – великий син українського народу». 

 1998 р. згідно з розпорядженням столичної мерії, встановлено 

меморіальну дошку на приміщенні гуманітарного корпусу Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, де вчився і працював 

професор І. Огієнко. 

 2000 р. в Києві утворено Фундацію імені митрополита Іларіона – 

благодійну організацію, однією з головних завдань якої є повернення і видання 

в Україні рукописних і друкованих за кордоном праць І. Огієнка. 

 27 березня 2000 р. постановою Кабінету Міністрів № 558 

Житомирському училищу культури присвоєно ім’я Івана Івановича Огієнка, на 

сьогодні училище реорганізовано у Житомирський коледж культури і мистецтв 

ім. Івана Огієнка. 

 2002 р. частина архіву митрополита Іларіона передана Україні 

канадським урядом. 

 17 вересня 2003 р. при вході до головного корпусу Кам'янець-

Подільського педагогічного університету відкрито пам'ятну дошку І. Огієнкові. 

 2007 р. була випущена поштова марка України, присвячена 

І. Огієнкові. 

 12 червня 2007 р. увійшла в обіг ювілейна монета номіналом 

2 гривні, присвячена I. Огієнкові. 

 2008 р. – надання імені Івана Огієнка Кам'янець-Подільському 

національному університетові. 

 2009 р. – на базі громадського музею створено Брусилівський 

історичний музей імені Івана Огієнка. Експозиція музею відображає основні 

етапи його життя та громадської діяльності. 

 25 березня 2012 р. на стіні приміщення історичного факультету 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки освятили 

меморіальну дошку Івану Огієнкові (митрополитові Іларіону). 

 2022 рік на Житомирщині оголосили роком Івана Огієнка з нагоди 

140-річчя від дня народження. 

 Вулиці, названі на честь Івана Огієнка в різних містах України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пам’ятники Іванові Огієнку 

 

Перший у світі відкрито 1988 р. у м. 

Саскатун (Канада) навпроти 

пансіонату імені Іларіона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший в Україні відкрито 21 серпня 

2010 р. на його батьківщині в 

м. Брусилові 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 р., жовтень – відкриття 

пам'ятника Іванові Огієнку 

(митрополиту Іларіону) у м. Винниках 

(біля Львова). У Винниках пам'ятник І. 

Огієнку є другим в Україні і третім у 

світі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам'ятник у м. Житомирі відкрито у 

червні 2017 року біля Свято-

Михайлівського кафедрального собору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праці Івана Огієнка 

 Огієнко, І.  (митр. Іларіон). Богдан 

Хмельницький [Текст] / Іван Огієнко (митр. Іларіон) ; 

упоряд. М. С. Тимошик ; Фундація ім. митрополита 

Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 

2004. – 445 с. 

Анотація: Цю книгу автор починав писати в 

Швейцарії, а закінчував у Канаді. Та вперше вона 

друкується в Україні лише тепер – більше ніж через 

півстоліття від часу створення. Сфальшований, 

представлений односторонньо російською і 

радянською офіційною історіографією високий 

житейський, державницький і громадянський чин 

видатного українського гетьмана Богдана 

Хмельницького тривалий час потребував політично 

не заангажованого переосмислення. Автор поставив 

перед собою мету на основі доступних у діаспорі 

маловідомих архівних матеріалів розібратися в 

причинах і передумовах феномену Переяслава, за 

яким поступово починалася втрата Україною своєї 

самостійності й незалежності. 

 

 Огієнко, І. (митр. Іларіон). Дохристиянські 

вірування українського народу [Текст] / Іван 

Огієнко ; упоряд. Микола Тимошик ; Фундація ім. 

митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша 

культура і наука, 2016. – 438, [2] с.  

Анотація: Зі сторінок книги постає дивовижна, 

багато в чому повчальна, енциклопедія духовного 

життя, благородної побожності та високої моралі 

стародавніх українців. У цікавій, високохудожній 

формі описано чи не всі першовитоки української 

духовної культури: вірування, міфологія, 

демонологія, форми дохристиянських богослужб, 

повір'я, звичаї та обряди наших предків. 

 

 Огієнко, І. (митр. Іларіон). Ідеологія 

української церкви [Текст] / Іван Огієнко 

(митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. 

Микола Тимошик ; Фундація ім. митрополита 

Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 

2013. – 448 с. 

Анотація: Історичні, культурологічні, догматичні та 

канонічні особливості ствердження християнства на 

українському національному грунті, феномен 

незнищенності національного духу в церковному 

житті українського народу - ось головні змістові 

домінанти цього видання. До книги увійшли твори, 

написані протягом 20-60-х років минулого століття, 

жоден з яких досі в Україні не друкувався. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огієнко, І. І. Історія українського друкарства 

[Текст] : історично-бібліографічний огляд 

українського друкарства XV-XVIII ст. / І. І. Огієнко ; 

ред. С. М. Рудь. – Київ : Либiдь, 1994. – 445, [1] с. 

Анотація: У книзі переконливо й аргументовано 

простежується не лише розвиток специфічної 

друкарської галузі в Україні від початків її 

заснування, а й доля самої української культури, 

непроста, почасти трагічна історія українського 

друкованого слова, яке в умовах заборон, обмежень 

усе ж пробивалося до читача, будило його думку, 

піднімало народ з колін. 

 Огієнко, І. (митр. Іларіон). Історія українського 

друкарства [Текст] / Іван Огієнко (митр. Іларіон) ; 

упоряд., авт. передм. Микола Тимошик ; Фундація 

ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша 

культура і наука, 2006. – 534 с. 

Анотація: Радянські цензори відносили цю книгу до 

особливо крамольних і небезпечних передусім тому, 

що автор аргументовано зруйнував усталені досі 

наукові стереотипи щодо вторинності, 

підпорядкованості українського друкарства 

російському. Чи не вперше в історіографії тут 

показано, яка руйнівна сила протягом століть 

методично спрямовувалася з Петербурга й Москви 

на знищення волі українського друку, придушення 

української культури, заборону мови 

багатомільйонного народу. Так само переконливо 

доведено як українське друковане слово, незважаючи 

на всілякі утиски, заборони і перепони, пробивалося 

до народу, будило його думку, піднімало з колін.  

 

 Огієнко, І. (митр. Іларіон). Історія української 

літературної мови [Текст] / Іван Огієнко (митр. 

Іларіон) ; [упоряд., авт. іст.-біогр. нарису і прим. 

М. С. Тимошик]. – Київ : Либідь, 1995. – 293, [1] с. 

Анотація: Фундаментальна праця визначного діяча 

українського відродження Івана Огієнка, що вперше 

видається в нашій державі, цінна тим, що в стислій, 

доступній формі оглядає тисячолітній період 

української літературної мови, "тернисту й круту 

дорогу" її розвитку. Основні етапи розвитку мови 

автор розглядає крізь призму різноманітних 

історичних факторів , докладно з'ясовує, яких 

негативних наслідків завдали процесові творення 

літературної мови репресії цензурних відомств 

царської Росії та політика партійно-більшовицького 

терору проти українського відродження в 20-30-х 

роках ХХ ст. Книга є своєрідним підручником з 

історії української літературної мови. 



  

 

Огієнко І. (митр. Іларіон). Історія української 

літературної мови / упоряд., авт. передмови і 

коментарів М. С. Тимошик. – 2-ге вид. випр. – Київ : 

Наша культура і наука, 2004. – 436 с. 

Анотація: У багатому й різноманітному доробку 

вченого найвагоміше місце посідають дослідження й 

розвідки з питань розвитку української мови, 

культури в цілому. «В мові наша стара й нова 

культура, ознака нашого національного визнання…». 

 

 

  

Огієнко, І. (митр. Іларіон). Історія української 

літературної мови [Текст] : 120-річчю від дня 

народж. Івана Огієнка (митр. Іларіона) присвячується 

/ Іван Огієнко (митр. Іларіон) ; [співголови ред. ради : 

Анна Фігус-Ралько (від Канади), Микола Тимошик 

(від України) ; ред. Надія Мусієнко ; упоряд., авт. 

іст.-біогр. нарису і прим. Микола Тимошик] ; 

Фундація ім. митр. Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша 

культура і наука, 2001. – 435, [2] с. 

Анотація: Це одна з етапних праць ученого, яка за 

радянських часів вважалася особливо крамольною. В 

історичному розрізі, доступно і переконливо автор 

показав усьому світові той воістину тернистий шлях, 

яким пройшла українська мова в умовах століть 

заборон, утисків і обмежень, дослідив феномен 

незнищенності її, як «душі нації», «найціннішого 

скарбу» народу. Водночас переконливо 

спростовується необгрунтованість теорій щодо 

«ісконного єдінства русскіх наречій» і спільної 

мовної колиски для української, білоруської та 

російської мов. 
 

  

 

Огієнко, І. Історія української літературної 

мови [Текст] / Іван Огієнко. – Київ : Центр 

навчальної літератури, 2020. – 326 с. – (Класика 

української літератури). 

Анотація: В історичному розрізі, доступно і 

переконливо автор показав той воістину тернистий 

шлях, яким пройшла українська мова в умовах 

століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив 

феномен незнищенності її як "душі нації", 

«найціннішого скарбу» народу. 

 

 



 Огієнко, І. (митрополит Іларіон). Любімо свою 

українську церкву [Текст] / Іван Огієнко ; упоряд., 

авт. передм. і комент. Микола Тимошик ; Фундація 

ім. митрополита Іларіона. – Київ : Наша культура і 

наука, 2015. – 432 с. 

Анотація: Живою душею народу постає перед 

читачем нового тому серії «Запізніле вороття» 

Українська церква. Це твори так званих малих 

жанрів, що друкувалися досі лише в зарубіжній 

періодиці. Уречевлений на сторінках цього видання 

переконливий голос великого українця закликає 

кожного з нас любити в Україні ту церкву, яка 

творить зі свого народу свідому націю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огієнко, І. (митр. Іларіон). Містечко Брусилів 

та його околиці [Текст] / Іван Огієнко (митрополит 

Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола 

Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2012. – 

332 с. 

Анотація: На прикладі одного провінційного 

містечка та довколишніх сіл із широким залученням 

досі невідомого архівного матеріалу, перед читачем 

постають яскраво описані різноманітні фрагменти 

української історії від сивої давнини до початку 

Першої світової війни. До книги увійшов також 

оновний журналістський доробок майбутнього 

ученого у часи його співробітництва з часописами 

"Громадська думка" і "Рада", присвячений 

висвітленню життя та побуту його земляків. 

Окремим розділом подані нариси духовного та 

культурно-освітнього життя рідного краю - про 

історію шкіл, шпиталів, церков та створених при них 

братств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огієнко, І. З Наука про рідномовні обов'язки 

[Текст] : рідномовний катехез для вчителів, 

робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і 

широкого громадянства / Іван Огієнко. – Київ : 

Ярославів вал, 2014. – 56 с. 

Анотація: Праця «Наука про рідномовні 

обов’язки…» написана у формі повчань і гасел, що 

мають бути засвоєні читачами і служити їм 

керівництвом до дії. Для нас, нинішніх просвітян, це, 

крім усього, всеосяжна програма необхідних заходів 

і можливих засобів збереження, плекання і розвитку 

рідної мови. Прислухаймось до мудрих слів автора. 

 



 Огієнко, І.  (митр. Іларіон). Наша літературна 

мова [Текст] / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; 

упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик ; 

Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : 

Наша культура і наука, 2011. – 349 с. 

Анотація: Найголовнішу змістовну домінанту 

текстів відтворюють ось ці слова із звернення Івана 

Огієнка до кожного українця: «Не цураймося своєї 

мови, як не цуралися рідної мови Христос та 

апостоли. Цуратися мови – то цуратися народу... Хто 

зраджує й кидає свою рідну українську мову та 

переходить на чужу, той легко зрадить і батьківській 

вірі, і церкві, і в кінці стане безвірним та бездушним 

перекидьком». 

 

 Огієнко, І. Перше видання революційних 

віршів Тараса Шевченка [Текст] / Іван Огієнко ; 

[упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна ; за заг. ред. 

Лариси Івшиної]. – Київ : ПрАТ «Укр. прес-група», 

2013. – 79 с. 

Анотація: Шевченкіана Івана Огієнка є й досі 

маловідомою у сучасному літературознавстві. 100-

річчю від дня смерті Шевченка і 100-річчю 

скасування панщини в Росії митрополит Іларіон 

присвятив літературну монографію «Перше видання 

революційних віршів Тараса Шевченка». Праця 

своїми положеннями є новаторською, подекуди й 

відкрито дискусійною щодо радянського 

шевченкознавства. 

 

 Огієнко, І. (митр. Іларіон). Рідна мова [Текст] / 

І. Огієнко ; упоряд. Микола Тимошик ; Фундація ім. 

митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша 

культура і наука, 2010. – 435 с.  

Анотація: Мовознавчі твори автора, які відібрані до 

цієї книги, в Україні ніколи (за винятком першого) не 

друкувалися. Вперше окремі їх фрагменти появилися 

в світ у Варшаві на сторінках щомісячника "Рідна 

мова". Об'єднавчою ідеєю усіх її текстів є гасло яке 

народилося на чужині в результаті болісного 

споглядання за тритвожними процесами, що 

посилювалися з кінця 20-х роківXX століття: на 

теренах радянської України - русифікація, у самій 

діаспорі - асиміляція українців. Для старшокласників 

і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому 

небайдужа ідея національного відродження. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огієнко, І. (митр. Іларіон). Рятування України 

[Текст] / Іван Огієнко (митр. Іларіон) ; упоряд., авт. 

передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша 

культура і наука, 2005. – 463 с.  

Анотація: Основу видання складають досі не 

друковані в Україні автобіографічні праці відомого 

вченого, державного і релігійного діяча. Будучи 

безпосереднім учасником Української революції 

1917-1919 років, автор детально описав ту пору, дав 

майбутнім дослідникам матеріал, побудований на 

власних щоденниках та архівних матеріалах. 

 Огієнко, І. (митр. Іларіон). Світильники землі 

української [Текст] / Іван Огієнко ; упоряд. Микола 

Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона. – 

Київ : Наша культура і наука, 2017. – 442, [2] с. 

Анотація: Блискучими і невгасимими 

світильниками Іван Огієнко називав тих, хто в 

найскладніші історичні періоди поступу нашого 

народу показував іншим приклад високого 

житейського чину - ясно горіти і світити на всю 

Україну. З-поміж постатей першої величини – 

преподібні Анна Всеволодівна, Іов Почаївський, 

Паїсій Величковський та князь Костянтин 

Острозький. Написані на чужині більш ніж 

півстоліття тому, ці твори стали особливо 

актуальними нині. Надто в контексті загострення 

проблеми формування націоцентричної, патріотичної 

і духовно, а не матеріально багатої еліти сучасної 

української держави. 

 

 

 

Огієнко, І. (митр. Іларіон). Свята Почаївська 

лавра [Текст] / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; 

Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : 

Наша культура і наука, 2004. – 439 с. 

Анотація: В основі дослідження – драматична й 

цікава сімсотлітня історія твердині православ'я на 

святій Почаєвській горі. Огляд подій двох 

найскладніших періодів існування обителі – 

польського та російського – завершується 30-ми 

роками XX століття. Детально розповідається про 

головні лаврські святині – цільбоносну стопу та 

чудотворну ікону Божої Матері, чудотворні мощі 

святих; аналізуються чудеса, які в різні часи 

творилися на цьому місці; описуються зруйновані і 

відновлені церкви, їх архітектурні особливості та 

змістове наповнення іконостасів тощо. Головною 

ідеєю твору стала незламність духу українського 

народу, вірність вірі своїх батьків, готовність і 

вміння кращих представників цього народу боронити 

свої національні святині. 



 Огієнко, І. (митр. Іларіон). Слово про Ігорів 

похід [Текст] : [зб. праць] / Іван Огієнко ; упоряд. 

Микола Тимошик ; Фундація ім. митрополита 

Іларіона (Огієнка). – К. : Наша культура і наука, 

2005. – 315 с. 

Анотація: Об'єднана спільною назвою збірка 

складається з кількох взаємозв'язаних між собою 

праць автора: ґрунтовного дослідження про 

вершинний твір української літератури XII століття, 

давнього тексту пам'ятки і її дослівного перекладу 

сучасною українською літературою, тлумачного 

словника застарілих слів, історико-географічних 

приміток та авторського поетичного переспіву 

«Слова». Смислова домінанта Огієнкового 

дослідження концентрується на особливо актуальній 

нині проблемі єдності українських земель, ідеї 

утихомирення і примирення розсварених князів 

заради створення й розбудови могутньої держави – 

Руси-України. 

  

Огієнко, І. (митрополит Іларіон). Служити 

народові – то служити Богові [Текст] : [богослов. 

студії] / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., 

авт. передм. і комент. Микола Тимошик ; Фундація 

ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша 

культура і наука, 2013. – 447 с. 

Анотація: Твори, залучені до цієї книги, 

розкривають читачеві одну із граней воістину 

безцінного таланту, думки і слова автора, 

уречевлених у неосяжній богословський тематиці. Як 

учений і предстоятель цілої церкви, митрополит 

Іларіон був ближчим до Бога, тому так проникливо, 

доступно й зацікавлено міг донести нам все те, що 

пов"язано з глибинною сутністю створеного 

Всевишнім світу та найвеличнішої його ікони – 

Людини. 

 

  

 

Огієнко, І. Українська культура [Текст] : 

коротка історія культурного життя українського 

народу / Іван Огієнко. – Київ : Довіра, 1992. – 140, [1] 

с. 

Анотація: У книзі славнозвісного професора Івана 

Огієнка викладено курс лекцій про історію 

виникнення, розвитку української культури, про її 

зв'язки та вплив на «московську», про те, що 

заважало народові нашому йти своїм, незалежним 

шляхом... 

 



 

  

Огієнко, І. І. (митр. Іларіон). Українська церква 

[Текст] : нариси з історії української православної 

церкви : у 2 т. / І. І. Огієнко. – Київ : Україна, 1993. – 

283, [1] с. 

Анотація: Огієнкова «Українська церква», що 

вперше побачила світ 1942 року в Празі, а згодом 

перевидана українською і англійською мовами в 

Канаді, стоїть на сторожі правдивої історії 

Української православної церкви, яка протягом 

багатьох віків свого розвитку і ствердження 

виборола право стати єдиною, помісною для всіх 

православних українців. 

 

 

  

Огієнко, І. (митр. Іларіон). Українська церква 

[Текст] / Іван Огієнко ; упоряд., авт. передм. Микола 

Тимошик ; Фундація ім. митр. Іларіона (Огієнка). – 

Київ : Наша культура і наука, 2007. – 401, [6] с.  

 

Анотація: Огієнкова «Українська церква», що 

вперше побачила світ рівно 65 літ тому в Празі, а 

згодом перевидана українською і англійською 

мовами в Канаді, стоїть на сторожі правдивої історії 

Української православної церкви, яка протягом 

багатьох віків свого розвитку і ствердження 

вистраждала, виборола право стати єдиною, 

помісною, матірною для всіх православних 

українців. 

 

  

Огієнко, І. Українська церква [Текст] : нариси з 

історії української православної церкви / Іван 

Огієнко. – Київ : Центр навчальної літератури, 

2019. – 286 с. 

Анотація: У книзі на основі численних 

історичних джерел розповідається про поширення 

християнства в Київській Русі, виникнення 

Української православної церкви, її боротьбу за 

незалежність від Московської, визначну роль у 

розвиткові духовної культури українського народу. 

Своєрідний посібник з нашої тисячолітньої історії 

стане у пригоді усім, хто цікавиться історією релігії, 

культури українського народу. 

 



  

Огієнко, І.  (митр. Іларіон). Українська церква 

за час Руїни (1657-1687) [Текст] / 

Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. 

передм. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і 

наука, 2006. – 467, [1] с. 

Анотація: Написаний у нелегких умовах 

еміграційної дійсності, цей твір вперше приходить до 

читача материкової України. Домінантним у творі є 

зміст ось цієї Огієнкової правди. «За час Руїни» ані 

одного гетьмана не бачимо, щоб хто з них мав який 

продуманий національний церковний план. Усе 

робилося безсистемно, хто як міг. Державна влада не 

боронила незалежності Церкви. Зате Москва 

прийшла в Україну з наперед обдуманим церковним 

планом і послідовно та вперто виконувала його, – 

щоб забрати всю Церкву під свій патронат...». 

 

 Огієнко, І. (митр. Іларіон). Як Святе Письмо 

ставало українським [Текст] : богосл.-істор. нариси / 

Іван Огієнко ; упоряд. Микола Тимошик ; Фундація 

ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша 

культура і наука, 2018. – 423, [1] с. 

Анотація: Які обставини перешкоджали українцям 

упродовж тривалого часу спілкуватися з Богом 

української мовою? Хто стояв біля витоків 

українського перекладацтва Святого Письма з 

оригінальних мов? Чому саме кононічно визнана 

українськомовна Біблія спонукала до творення 

спільної, літературної мови всієї нації? У чому сила, 

потреба, значення, особливості сприйняття змісту 

богослужбових книг? Відповіді на ці та інші питання 

із розлогої тематики богословських студій містяться 

в цьому, вже 21-му, випуску не друкованих досі в 

Україні творів бібліотечної серії "Запізніле вороття", 

започаткованої Фундацією ім. митрополита Іларіона 

(Огієнка). 

  

Біблія або Книги святого письма Старого й 

Нового Заповіту [Текст] : Із мови давньоєврейської й 

грецької на українську дослівно наново перекладена / 

[пер. І. Огієнко]. - [Київ] : Укр. біблійне т-во, 2002. - 

1375 с.  

Анотація: Вміщує книги святого письма Старого й 

Нового Заповіту в перекладі проф. Івана Огієнка із 

давньоєврейської й грецької дослівно наново на 

українську мову 

 

 



Матеріали про Івана Огієнка 

1. Вісник Житомирського педагогічного університету [Текст] / М-во 

освіти і науки України. – Житомир : Вид-во ЖДПУ ім. І. Франка, 1998 -  

Вип. 9 / [редкол. І. М. Кучерук та ін.]. – 2002. – 226, [2] с. : табл. 

Зміст: 

Тимошик, М. С. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) і сучасна Україна / 

М. Тимошик. – С. 6-8 

Сбруєва, А. А. Діалектика локального і глобального у поглядах І. Огієнка 

на освіту і виховання / А. А. Сбруєва. – С. 9-11 

Дічек, Н. П. Етика національної свідомості Івана Огієнка / Н. П. Дічек. – 

С. 12-14 

Ляхоцький, В. П. Редакційно-видавнича діяльність Івана Огієнка / 

В. П. Ляхоцький. – С. 15-17 

Завальнюк, О. М. Концептуальні підходи І. І. Огієнка до 

університетського будівництва в Україні (1918-1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – 

С. 18-20 

Костриця, М. Ю. Краєзнавчі студії в епістолярній спадщині І. І. Огієнка / 

М. Ю. Костриця. – С. 21-23 

Артемова, Л. В. Відродження освітянських пріоритетів України у працях 

Івана Огієнка / Л. В. Артемова. – С. 24-26 

Міненко, Т. Відродження української автокефальної православної церкви 

(концепція архиєпископа Іларіона) / Тимофій Міненко. – С. 27-28 

Володченко, Ж. М. І. І. Огієнко про систему шкільної освіти в 

брусилівському церковному братстві (XVIII-XIX ст.) / Ж. М. Володченко. – 

С. 29-31 

Сохацька, Є. І. Іван Огієнко – будівничий нації (за матеріалами «Нашої 

культури») / Є. І. Сохацька. – С. 32-34 

Савченко, І. В. Іван Огієнко як дослідник життя та творчості Димитрія 

Ростовського (Туптала) / І. В. Савченко. – С. 38-40 

Бовсунівська, Н. М. Житомирщина – батьківщина геніального І. Огієнка / 

Н. М. Бовсунівська. – С. 41-43 

Хомич, Л. О. Реалізація ідей І. Огієнка у змісті курсу «Теорія та історія 

педагогіки» / Л. О. Хомич. – С. 44-45 

Єремєєва, В. М. Проблема особистісноорієнтованої підготовки вчителя у 

педагогічній спадщині І. Огієнка / В. М. Єремєєва. – С. 46-48 

Максимова, О. О. Іван Огієнко та ідея досягнення успіху дітьми / 

О. О. Максимова. – С. 53-56 

Рудницька, Н. Ю. І. Огієнко і шкільне краєзнавство Волині / 

Н. Ю. Рудницька. – С. 57-59 

Бех, І. Д. Особистість у духовно-ціннісному вимірі / І. Д. Бех. – С. 60-62 



Заброцький, М. М. Іван Огієнко та проблеми педагогічної психології / 

М. М. Заброцький. – С. 63-65 

Пінчук, Т. С. Велет української національної науки і культури / 

Т. С. Пінчук, Г. М. Дегтяренко. – С. 81-83 

Василенко, А. М. Концептосистема міфологічних поглядів Івана Огієнка: 

інтерпретація пантеону та пандемоніуму давньоукраїнської міфопоетики / 

А. М. Василенко. – С. 88-90 

Місяць, Н. К. І. Огієнко і національно-мовні проблеми / Н. К. Місяць. – 

С. 91-93 

Кучерук, О. А. «Дохристиянські вірування українського народу» 

І. Огієнка як джерело вивчення духовної культури українців / О. А. Кучерук. – 

С. 94-97 

Скоробагатська, О. І. І. І. Огієнко про просвітницькі погляди 

В. В. Капніста / О. І. Скоробагатська. – С. 101-104 

Чорна, К. І. Іван Огієнко і сучасні пріорітети громадянського виховання 

підростаючого покоління / К. І. Чорна. – С. 106-108 

Мішкурова, В. Ф. Іван Огієнко про гуманізацію навчально-виховного 

процесу / В. Ф. Мішкурова, М. І. Пащенко, Д. І. Пащенко. – С. 109-112 

Шевнюк, О. Л. Ідеї І. Огієнка у контексті сучасної культурологічної 

освіти / О. Л. Шевнюк. – С. 113-115 

Дубасенюк, О. А. Реалізація ідей І. Огієнка у процесі підготовки 

майбутнього вчителя до виховної роботи / О. А Дубасенюк. – С. 116-119 

Антонова, О. Є. Професійна підготовка педагогічно обдарованої молоді у 

контексті ідей І. Огієнка / О. Є. Антонова. – С. 120-122 

Кучинська, І. О. Шляхи виховання духовних цінностей особистості у 

творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська. – С. 123-124 

Шквир, О. Л. Педагогічні погляди І. І. Огієнка в контексті національного 

виховання / О. Л. Шквир. – С. 126-128 

Басюк, Н. А. Іван Огієнко і виховання почуття відповідальності у дітей / 

Н. А. Басюк. – С. 132-134 

Лещенко, М. П. Педагогічні ідеї Івана Огієнка і сучасна школа (на 

прикладі школи «чарівний світ») / М. П. Лещенко. – С. 138-139 

Шоробура, І. М. Педагогічні ідеї І. Огієнка та підготовка майбутніх 

вчителів / І. М. Шоробура. – С. 140-142 

Резніченко, З. І. Використання поглядів Івана Огієнка на педагогічний 

потенціал народного декоративно-ужиткового мистецтва у професійній 

підготовці вчителя початкових класів / З. І. Резніченко. – С. 143-144 

Новгородський, Р. Г. Проблема соціалізації особистості в контексті 

педагогічної спадщини Івана Огієнка / Р. Г. Новгородський. – С. 145-147 

Мисечко, О. Є. Вклад І. Огієнка в утвердженні цінностей громадянського 

виховання / О. Є. Мисечко. – С. 148-150 



Семенюк, Т. В. І. Огієнко та сучасна школа / Т. В. Семенюк. – С. 151-153 

Вітвицька, С. С. Проблеми національного виховання у педагогічній 

спадщині І. Огієнка / С. С. Вітвицька, О. С. Березюк, З. А. Осадча. – С. 154-156 

Дідус, О. М. Педагогічні праці І. Огієнка у сучасному аспекті вивчення 

проблеми духовно-морального виховання підлітків / О. М. Дідус. – С. 157-159 

Лохвицька, Л. В. Ідея національного виховання дітей І. Огієнка / 

Л. В. Лохвицька. – С. 160-162 

Дем'янчук, А. С. Погляди І. Огієнка на вищу освіту і сьогодення / 

А. С. Дем'янчук, Т. І. Пагута. – С. 163-164 

Іванченко, А. В. І. І. Огієнко і проблема екологічного виховання 

учнівської молоді / А. В. Іванченко. – С. 172-174 

Бісик, Н. М. Іван Огієнко і культура поведінки підлітків / Н. М. Бісик. – 

С. 178-182 

Гришенкова, Т. О. Іван Огієнко та формування мовленнєвої культури 

майбутнього вчителя / Т. О. Гришенкова. – С. 183-185 

Мельничук, О. І. Іван Огієнко і культура поведінки майбутніх робітників / 

О. І. Мельничук. – С. 186-188 

Сидорчук, Н. Г. Самоосвітня діяльність як фактор становлення 

особистості Івана Огієнка / Н. Г. Сидорчук. – С. 189-191 

Москвіна, Т. П. Гуманістичне спрямування педагогічної спадщини 

І. Огієнка / Т. П. Москвіна, В. В. Кудряшова, Т. С. Гужанова. – С. 192-194 

Підлужна, Г. В. І. Огієнко про методику формування читацьких навичок 

молодших школярів / Г. В. Підлужна. – С. 210-212 

Вовк, В. П. Використання спадщини І. Огієнка в підготовці учителів до 

роботи із соціально занедбаними дітьми / В. П. Вовк. – С. 219-221 

Ковальчук, В. А. Актуальність провідних ідей І. Огієнка у проблемі 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя / 

В. А. Ковальчук. – С. 222-224 

Анотація: У «Віснику Житомирського педагогічного університету» 

публікуються оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і 

експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні бути 

певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

2. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. / [відп. ред. 

Є. І. Сохацька]. – 2003-2010. – (Серія історична та філологічна). 

Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, 

Всеукр. т-во І. Огієнка ; [ред. кол.: Завальнюк О. М. та ін.]. – Кам'янець-Поділ. : 

Ред.-вид. від. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту, 2003. – 195 с. – Із змісту: 

Іван Огієнко – державник, філософ і культуролог ; З історії Огієнківського 

руху ; Сучасники Івана Огієнка, їх вклад у розбудову української держави ; 

Іван Огієнко – мовознавець і літературознавець ; Іван Огієнко і проблеми 



національного виховання на сучасному етапі ; Кам'янець-Подільський у житті 

Івана Огієнка. 

Анотація: У збірнику вміщено матеріали, які є спробою цілісної 

характеристики енциклопедичної постаті Івана Огієнка – державного і 

громадського діяча, мовознавця, літературознавця й творця національної 

школи. Статті, присвячені дослідженню творчої спадщини Іванові Огієнку, 

мають новаторський та пошуковий характер, відповідають сучасному рівневі 

української науки. 

 

3. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. / [відп. ред. 

Є. І. Сохацька]. – 2003-2010. – (Серія історична та філологічна). 

Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, 

Всеукр. т-во І. Огієнка ; [ред. кол.: Завальнюк О. М. та ін.]. – Кам'янець-Поділ. : 

Ред.-вид. від. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту, 2005. – 252 с. – Із 

змісту: Огієнкознавство як наукова проблема ; Іван Огієнко й предтечі 

національного відродження ; Іван Огієнко й проблеми сучасного життя 

України: політологічний й культурологічний виміри ; До створення наукової 

біографії Івана Огієнка ; Сучасники Івана Огієнка, їх вклад у розвиток 

української духовності ; Іван Огієнко – мовознавець ; Іван Огієнко й 

український літературний процес ; Іван Огієнко й проблеми національного 

виховання на сучасному етапі ; До історії Огієнківського руху. 

Анотація: У збірнику вміщено матеріали, які репрезентують основні 

напрями сучасного огієнкознавства: історичний, філософський, релігійний, 

філологічний, культурологічний та книгознавчий. Статті, присвячені 

дослідженню творчої спадщини Івана Огієнка та її рецензії в сучасному 

суспільно-культурному житті, мають новаторський та пошуковий характер, 

відповідають сучасному рівневі української науки. 

 

4. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. / [відп. ред. 

Є. І. Сохацька]. – 2003-2010. – (Серія історична та філологічна). 

Вип. 3 / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, 

Всеукр. т-во І. Огієнка ; [голова редкол. (істор.) Завальнюк О. М. ; секр. редкол. 

(філол.) Бондарчук Л. І. ; ред.: Тимошик М. С., Левківський М. В.]. – Кам'янець-

Поділ. : Ред.-вид. від. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту, 2006. – 283 с. : іл. 

Із змісту: 

«... Великий розумом, духом і серцем» : (спогади про митрополита 

Іларіона (Огієнка) / А. Фігус-Ралько. 

Митрополит Іларіон про духовні основи чернецтва / Н. М. Огієнко. 

Острозька біблія в дослідженнях М. Грушевського, І. Франка та 

І. Огієнка / П. М. Кралюк. 



Іван Огієнко і бібліографічна комісія Наукового товариства 

ім. Шевченка / Н. І. Черниш. 

Українське друкарство у студіях Івана Огієнка / Н. П. Шеремета. 

Книга, яку намагалися спалити («Свята Почаївська лавра» митрополита 

Іларіона у контексті сучасних проблем українського державотворення) / 

М. С. Тимошик. 

Іван Огієнко і сучасні національно-мовні проблеми / В. П. Ляхоцький, 

Л. Л. Ляхоцька. 

«Віра народу – у мові його» (богословсько-лінгвістична концепція Івана 

Огієнка) / М. О. Лєцкін. 

Іван Огієнко про український правопис 1929 р. / С. Демчук. 

І все-таки І. Огієнко був правий / С. Лащенко. 

Діалектологічні студії І. Огієнка і сучасні проблеми ареальної 

фразеографії / Б. О. Коваленко. 

Шевченкіана Івана Огієнка / Є. І. Сохацька. 

Генеза ідеалістичного світогляду Івана Огієнка / Н. С. Лізніченко. 

Мемуарні праці Івана Огієнка як джерело вивчення історії національної 

університетської освіти в Україні у 1917-1920 рр. / О. М. Завальнюк. 

Виховання гуманної особистості в світлі ідеї Івана Огієнка / 

Т. П. Москвіна. 

Україно-німецькі освітні зв'язки в контексті педагогічної спадщини Івана 

Огієнка / О. І. Опанасенко. 

Засади журналістської діяльності у працях Івана Огієнка / А. С. Попович. 

З історії Огієнківського руху (фрагмент сучасності) / Л. І. Бондарчук. 

Чиновники-непатріоти гальмують питання про увінчення пам'яті Івана 

Огієнка (митрополита Іларіона) в Україні / М. С. Тимошик, А. Фігус-Ралько.  

Анотація: У збірнику вміщено матеріали, які репрезентують основні 

напрями сучасного огієнкознавства: історичний, філософський, релігійний, 

філологічний, культурологічний та книгознавчий. Статті, присвячені 

дослідженню творчої спадщини Івана Огієнка та її рецензії в сучасному 

суспільно-культурному житті, мають новаторський та пошуковий характер, 

відповідають сучасному рівневі української науки. 

 

5. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. / [відп. ред. 

Є. І. Сохацька]. – 2003-2010. – (Серія історична та філологічна). 

Вип. 5 / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, Всеукр. 

т-во І. Огієнка ; [ред. кол.: Завальнюк О. М. та ін.]. – Кам'янець-Поділ. : Ред.-

вид. від. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту, 2008. – 412 с. : рис. – Із змісту: Постать і 

творча спадщина Івана Огієнка в сучасній інтерпретації ; На допомогу 

вчителю ; Огієнкові афоризми і сентенції ; Спогади ; Першоджерела ; До історії 

Огієнківського руху. 



Анотація: У збірнику вміщено матеріали, які репрезентують основні 

напрями сучасного огієнкознавства: історичний, філософський, релігійний, 

філологічний, культурологічний та книгознавчий. Статті, присвячені 

дослідженню творчої спадщини Івана Огієнка та її рецензії в сучасному 

суспільно-культурному житті, мають новаторський та пошуковий характер, 

відповідають сучасному рівневі української науки. 

 

6. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. / [відп. ред. 

Є. І. Сохацька]. – 2003-2010. – (Серія історична та філологічна). 

Вип. 6 / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. 

І. Огієнка, Всеукр. т-во І. Огієнка ; [ред. кол.: Завальнюк О. М. та ін.]. – 

Кам'янець-Поділ. : Ред.-вид. від. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, 

2009. – 343 с. – Із змісту: Іван Огієнко і сучасна гуманітарна наука ; Спогади ; 

Інтерв'ю ; Першоджерела ; До історії Огієнківського руху. 

Анотація: У збірнику вміщено матеріали, які репрезентують основні 

напрями сучасного огієнкознавства: історичний, філософський, релігійний, 

філологічний, культурологічний та книгознавчий. Статті, присвячені 

дослідженню творчої спадщини Івана Огієнка та її рецензії в сучасному 

суспільно-культурному житті, мають новаторський та пошуковий характер, 

відповідають сучасному рівневі української науки. 

 

7. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. / [відп. ред. 

Є. І. Сохацька]. – 2003-2010. – (Серія історична та філологічна). 

Вип. 7 / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. 

І. Огієнка, Всеукр. т-во І. Огієнка ; [ред. кол.: Баженов Л. В. та ін.]. – Кам'янець-

Поділ. : Ред.-вид. від. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, 2010. – 355 с. – 

Із змісту: Іван Огієнко і сучасна гуманітарна наука ; Спогади ; Першоджерела ; 

З редакційної пошти ; До історії Огієнківського руху. 

Анотація: У збірнику вміщено матеріали, які репрезентують основні 

напрями сучасного огієнкознавства: історичний, філософський, релігійний, 

філологічний, культурологічний та книгознавчий. Статті, присвячені 

дослідженню творчої спадщини Івана Огієнка та її рецензії в сучасному 

суспільно-культурному житті, мають новаторський та пошуковий характер, 

відповідають сучасному рівневі української науки. 

 

8. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. / [відп. ред. 

Є. І. Сохацька]. – 2003-2010. – (Серія історична та філологічна). 

Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. 

І. Огієнка, Всеукр. т-во І. Огієнка ; [ред. кол.: Баженов Л. В. та ін.]. – Кам'янець-

Поділ. : Ред.-вид. від. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, 2012. – 387 с. – 

Із змісту: Іван Огієнко і сучасна гуманітарна наука ; Першоджерела ; На 



допомогу вчителеві ; Новація-відкриття ; До історії Огієнківського руху ; 

Справа канонізації святителя Ілларіона (Огієнка) ; Художня огієнкіана. 

Анотація: У збірнику вміщено матеріали, які репрезентують основні 

напрями сучасного огієнкознавства: історичний, філософський, релігійний, 

філологічний, культурологічний та книгознавчий. Статті, присвячені 

дослідженню творчої спадщини Івана Огієнка та її рецензії в сучасному 

суспільно-культурному житті, мають новаторський та пошуковий характер, 

відповідають сучасному рівневі української науки. 

 

9. Іван Огієнко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні 

[Текст] : (матеріали доп. і повідомл. на Всеукр. наук.-практ. конф.) : 4-5 березня 

1997 р., м. Житомир / Ін-т пед. АПН України, Всеукр. наук. т-во І. Огієнка ; [за 

ред. М. В. Левківського]. – Житомир : Журфонд, 1997. – 104 с. 

Зміст: 

Тимошик, М. Уроки Івана Огієнка в контексті нинішніх проблем 

українського державотворення / Микола Тимошик. – С. 3-4 

Сохацька, Є. З життя товариства Івана Огієнка / Євгенія Сохацька. – С. 5 

Левківський, М. В. Визначний діяч української культури, науки й освіти / 

Михайло Левківський. – С. 6-9 

Бондарчук, Л. І. Наукові огієнківські читання й утвердження української 

національної науки / Людмила Бондарчук. – С. 9-10 

Мисечко, О. Є. Формування науково-дослідницької позиції І. Огієнка в 

стінах Київського університету / Ольга Мисечко. – С. 10-11 

Грінченко, Г. Педагогічна діяльність Івана Огієнка / Галина Грінченко, 

Валентина Кудряшова. – С. 11-12 

Копиленко, Н. Борис Грінченко – Іван Огієнко: спадкоємність поколінь 

української свідомої інтелігенції / Наталія Копиленко. – С. 12-13 

Завальнюк, О. Іван Огієнко – міністр народної освіти УНР / Олександр 

Завальнюк. – С. 13-14 

Григоренко, О. Життєвий і творчий зв'язок І. Огієнка з Поділлям / 

Олександр Григоренко, Петро Натикач. – С. 14-15 

Іванченко, А. В. Рідномовний катехізис І. І. Огієнка – важливе джерело 

патріотичного виховання / Анатолій Іванченко, Аліна Сбруєва. – С. 23 

Вітвицька, С. С. Іван Огієнко про національний характер виховання / 

Світлана Вітвицька, Валентина Павленко. – С. 27 

Осадча, З. А. Іван Огієнко і розвиток національної школи в Україні / Зоя 

Осадча, Віра Єремєєва. – С. 28 

Осовська, К. Іван Огієнко про Лесю Українку / Катерина Осовська. – 

С. 28-29 

Колесникова, В. Іван Огієнко і Василь Сухомлинський / Валентина 

Колесникова, Ярослав Гавриленко. – С. 29-30 



Москвіна, Т. П. Виховання гуманних почуттів дітей у творчості 

І. Огієнка / Тетяна Москвіна. – С. 30 

Григоренко, О. Іван Огієнко про деякі питання запорізького козацтва / 

Олександр Григоренко. – С. 33-34 

Маркушевич, А. Особистість митрополита Іларіона в спогадах його сина 

Анатолія Огієнка / Алла Маркушевич. – С. 34-35 

Кузьмін, О. С. Професор Іван Огієнко – історіограф української книги / 

Олександр Кузьмін, Анатолій Падалко. – С. 35 

Кучерук, О. А. Естетичні погляди І. Огієнка / Оксана Кучерук. – С. 38 

Рудницька, Н. Ю. Іван Огієнко і дослідження Волинського краю / Неля 

Рудницька. – С. 40-42 

Ржевська, З. М. Актуальність провідних ідей І. І. Огієнка для перебудови 

сучасної школи / Зоя Ржевська, Олена Мірошниченко. – С. 48-49 

Крук, М. З. Іван Огієнко й виховання морально-вольових якостей молоді / 

Микола Крук. – С. 49-50 

Жигора, А. І. Огієнко і формування морально-трудового досвіду дітей / 

Андрій Жигора. – С. 51-52 

Антонова, О. Є. Формування базових понять у майбутніх вчителів у 

контексті історико-культурних ідей Івана Огієнка / Олена Антонова. – С. 53-54 

Дубасенюк, О. А. І. Огієнко про роль національного виховання як 

соціального явища / Олександра Дубасенюк. – С. 56-57 

Ковальчук, В. А. Аналіз сучасних соціально-педаґогічних проблем у 

площині культурно-просвітницьких ідей І. Огієнка / Валентина Ковальчук. – 

С. 57-58 

Залібовська, З. В. Народна гра як чинник реабілітації здоров'я школярів 

зони радіологічного контролю / Зоя Залібовська. – С. 58 

Гришенкова, Т. Иван Огиенко и русская культура / Тетяна Гришенкова. – 

С. 64-65 

Алексєєва, Т. Огієнко – автор молитов / Таміла Алексєєва. – С. 66 

Майстренко, А. Іван Огієнко й утвердження тенденцій самобутності 

української мови (за матеріалами «Нарисів української синтакси» 

С. Смеречинського) / Анна Майстренко. – С. 70 

Власенко, В. В. Іван Огієнко про походження української мови / 

Володимир Власенко. – С. 70-71 

Конторчук, Г. К. Іван Огієнко про культуру мови / Ганна Конторчук. – 

С. 71-72 

Гримашевич, Г. І. Іван Огієнко про основні ознаки української 

літературної мови / Галина Гримашевич. – С. 73 

Усатий, В. Д. Іван Огієнко – мовознавець / В'ячеслав Усатий, Валентин 

Рудницький. – С. 74 



Голубовська, І. В. Деякі особливості орфографії Івана Огієнка / Ірина 

Голубовська. – С. 76-77 

Бондарчук, Л. І. Наукова спадщина Івана Огієнка у вузівській практиці 

викладання мови / Людмила Бондарчук. – С. 77-78 

Лонська, Л. Структурно-семантичні особливості екзистенціальних речень 

(на матеріалі творів Івана Огієнка) / Людмила Лонська. – С. 78-79 

Голубовська, І. В. Іван Огієнко і розвиток української лексики (на 

матеріалі тексту «Науки про рідномовні обов'язки») / Ірина Голубовська. – 

С. 81-82 

Шевчук, Т. О. Утвердження тенденцій українського правопису в системі 

І. Огієнка / Тетяна Шевчук, Оксана Чумакевич. – С. 82-83 

Янчук, Н. В. Проблеми взаємодії мови літературної і народної у наукових 

дослідженнях І. Огієнка / Наталя Янчук. – С. 85 

Доброльожа, Г. М. Іван Огієнко й розвиток української фразеології / 

Галина Доброльожа. – С. 86-87 

Усатий, В. Д. Питання культури мови і мовлення у науковому доробку 

І. Огієнка / В'ячеслав Усатий. – С. 87 

Врублевська, Г. Головні етапи українського правопису за визначенням 

І. Огієнка / Галина Врублевська. – С. 88 

Пелешок, Е. Проблема библиографии трудов И. Огиенко / Ельза 

Пелешок. – С. 89 

Монастирецький, Л. С. І. Огієнко – творець і дослідник української 

літератури / Леонід Монастирецький. – С. 96 

Підлужна, Г. В. І. Огієнко про розвиток української літератури в XVI-

XVIII століттях / Галина Підлужна. – С. 98-99 

Грибан, Г. В. Рідна мова як засіб національного виховання у педагогічній 

спадщині І. І. Огієнка / Галина Грибан. – С. 101 

Малькевич, Г. Іван Огієнко – дослідник російської мови / Ганна 

Малькевич. – С. 101-102 

Місяць, Н. К. Милозвучність української мови в полі зору І. І. Огієнка / 

Наталя Місяць, Алла Білоус. – С. 102 

Анотація: У збірнику подані матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 115-річчю з дня народження Івана Огієнка 

(1882-1972) – визначного культурного, церковного й наукового діяча, 

організатора національної освіти в Україні (1918-1920 рр.), ученого-славіста, 

історика, педагога, автора численних підручників для початкової, середньої й 

вищої національної школи. 

 

 

 



10. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – патріот, вчений, богослов 

[Текст] : ювіл. наук. зб. / Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України Від-ня 

релігієзнавства, Всеукр. т-во «Просвіта» ; [за ред. А. Колодного]. – Київ : Укр. 

акад. геральдики, товарного знаку та логотипу, 2012. – 214 с. – Дод.: с. 189-210. 

Із змісту: 

Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) – вчений богослов / Д. Степовик. 

Огієнківське бачення язичницьких вірувань українців / Д. Базик. 

Духовно-культурний універсалізм митрополита Іларіона (Івана Огієнка) / 

Є. Сохацька. 

Іван Огієнко – культуролог Українського Православ'я / М. Кирюшко. 

Ідея творення національної культури православним чернецтвом у працях 

митрополита Іларіона (Івана Огієнка) / В. Климов. 

Людина у світобаченні й ідеології митрополита Іларіона (Івана Огієнка0 / 

С. Ярмусь. 

Огієнківське обгрунтування права України на свою православну 

автокефалію / А. Колодний, Л. Филипович. 

Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) – ідеолог Української Церкви / 

К. Недзельський. 

Іван Огієнко – покликаний здійснити керівництво Українською Церквою / 

Н. Стоколос. 

Духовна єдність українців: досвід осмислення і формування 

митрополитами Андреєм (Шептицьким) та Іларіоном (Огієнком) / 

Г. Филипович, Л. Филипович. 

«Філософські містерії» митрополита Іларіона (Івана Огієнка) як спроба 

відродження української релігійної поезії / М. Тимошик. 

Огієнківське розуміння мови в контексті «універсального-

національного» / Л. Кондратик, О. Кондратик. 

Ідея соборності й державності української мови у творах Івана Огієнка / 

М. Тимошик.  

«Наука про рідномовні обов'язки» та «Огієнкові афоризми та сентенції» 

як відображення вболівання І. Огієнка за долю української мови / В. Шевченко. 

Епістолярна спадщина Івана Огієнка (1892-1982 рр.) / І. Преловська. 

Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Ю. Мицик. 

Іван Огієнко про принципи виховання української молоді / 

Н. Недзельська, К. Недзельський. 

Анотація: Науковий збірник видрукувано на основі матеріалів 

проведеної у вересні 2012 року в Києві наукової конференції «Творча спадщина 

Івана Огієнка (митрополита Ілларіона) в контексті сучасних українських 

реалій», присвяченої 13-річчю від дня народження і 40-річчю від дня упокоєння 

видатного вченого, богослова, державного і церковного діяча, українського 

патріота. 



11. Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у 

Чудодієвому) [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Упр. 

культури і туризму Житомир. облдержадмін. ; ред. П. Ю. Саух. – Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 317 с. 

Із змісту: 

Іван Огієнко на шляху поступу української культури / Л. І. Бондарчук. 

Іван Огієнко і проблема створення матеріально-технічної бази 

українських університетів у 1918-1920 роках / Завальнюк О. М. 

Відображення концепції Івана Огієнка про язичницьке світобачення 

українців у творчості Григора Тютюнника / Неживий О. І. 

З думою про націю / Є. І. Сохацька. 

Житомирський край у долі та творчості Івана Огієнка / М. С. Тимошик. 

Іван Огієнко про національно-культурне відродження України у другій 

половині XVI-XVII ст. / П. В. Білоус. 

Проблеми родинного виховання у педагогічній спадщині Івана Огієнка / 

С. С. Вітвицька.  

Анотація: У збірнику розглядаються окремі аспекти наукової, 

педагогічної і культурницької діяльності Івана Огієнка, а також розвиток цих 

ідей у сучасних дослідженнях українських учених з урахуванням провідних 

тенденцій щодо змісту в організації навчально-виховного процесу в 

національній системі освіти. Адресується науковцям, викладачам ВНЗ, 

педагогічним працівникам, краєзнавцям. 

 

12. Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити...» [Текст] : бібліогр. 

покажч. Вип. 2 / Упр. культ. Терноп. обл. держадмін., Терноп. обл. універс. 

наук. б-ка ; [уклад.: Л. Оленич, В. Чупрова]. – Т. : Підруч. і посіб., 2007. – 110 с. 

Анотація: Видання, присвячене Івану Огієнку – постаті донедавна 

маловідомій, проте не стертій, не витравленій із сузір'я національної еліти. 

Містить біографічний нарис, бібліографію творів і літератури про 

різносторонні аспекти діяльності вченого, письменника, митрополита, 

громадського та державного діяча. Покажчик адресований історикам, 

літературознавцям, мовознавцям, богословам, працівникам бібліотек, 

студентам, учням. 

 

13. Лєцкін, М. О. «Коли народ бореться за свою державу, мусимо 

вживати такого авторитету, як арх. Іларіон...» (ОУН-УПА та Іван Огієнко) 

[Текст] : [монографія] / Михайло Лєцкін ; [ред. Валентина Кравцова]. – 

Житомир : Вид-во ЖДПУ ім. І. Франка, 2017. – 126 с. 

Анотація: Запропонована читачеві монографія житомирянина Михайла 

Лєцкіна, кандидата філології, доцента, лауреата Всеукраїнської премії імені 

Івана Огієнка, присвячена темі, яка зазвичай делікатно оминається 



дослідниками життєвого шляху видатного діяча українського духу та чину або 

викликає серед них чимале ідеологічне поборство, пов'язане зі спадком 

радянської доби. На багатому доказовому документальному матеріалі автор 

розкриває зв'язки українського професора-емігранта Івана Огієнка 

(православного митрополита в Канаді Іларіона) і з політичною Організацією 

українських націоналістів, і з військовою Українською повстанською армією – 

переважно через його контакти з найбільш близькими за духом письменниками, 

видавцями та релігійними діячами. 

 

14. Тимошик, М. «Лишусь навіки з чужиною...». Митрополит Іларіон 

(Іван Огієнко) і українське відродження [Текст] / Микола Тимошик = 

"Remaining Forever in a Foreign Land...". Metropolitan Ilarion (Ivan Ohienko) and 

Ukrainian Renaissance / Mykola Tymoshyk. – Вінніпег : Укр. правосл. Собор Св. 

Покрови ; Київ : Наша культура і наука, 2000. – 541 с.  

Анотація: Це – перше в Україні та за кордоном ґрунтовне видання, де 

життєпис не пізнаної й не поцінованої досі гідно на Батьківщині видатної 

постаті нашої історії – Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – подається в 

контексті ідеї українського національного відродження. Розповідь побудована 

на невідомих досі архівних матеріалах, віднайдених і опрацьованих автором у 

Швейцарії, Канаді, а також у колишніх радянських спецфондах. 

 

15. Тимошик, М. Його бій за державність [Текст] : док.-публіцист. 

оповідь / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 375 с. 

Анотація: Документально-публіцистична оповідь про драматичні 

воловоди долі великого українця – Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – 

створена на основі нових документів, віднайдених автором у архівах України, 

Польщі, Швейцарії, Франції, США та Канади. 

 

16. Тіменик, З. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) 1882-1972 [Текст] : 

життєписно-бібліограф. нарис / Зиновій Тіменик ; [відп. ред. Олег 

Купчинський] ; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові. – Львів : Наук. т-во ім. Т. 

Г. Шевченка, 1997. – 228 с. : іл. – (Визначні діячі НТШ). – Бібліогр.: с. 193-222. 

Анотація: Ця книга – дослідження життєвого й творчого шляху Івана 

Огієнка, одного із видатних українських учених XX століття. Своєю 

феноменальною працьовитістю він досяг вершин світової науки – передусім у 

мовознавчій сфері. А ще Іван Огієнко – історик церкви, богослов, філософ, 

перекладач Біблії і богослужбових книг, палеограф, культуролог, редактор і 

видавець, публіцист, літературний критик, фольклорист, мистецтвознавець, 

етнограф. 
Матеріал підготувала зав. бібліотекою 
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