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«Драгоманов для нас є чимось більше, як заслуженим чоловіком. 

Ми в нім шануємо друга, вчителя, провідника... Голос єго був для 

нас заохотою, осторогою, вказівкою, куди йти, голосом 

сумління... » 

                                                                                                                І. Франко 

 

 

В когорті видатних українців доби національного відродження, 

творців модерної України постаті Михайла Драгоманова 

належить особливе місце. Він є першим українським 

конституціоналістом і європейцем новітнього часу нашої 

історії. Він першим намагався поєднати український рух із 

загальноєвропейськими цінностями суспільного поступу і прав 

людини. Він першим вивів українську справу на форум 

європейської політики, став пропагатором лівої української 

демократичної ідеї. 

Ім’я Михайла Петровича Драгоманова - одне з найславніших 

серед великої кількості українців, що в усі часи прославляли 

українську науку, письменство, мистецтво. Він увійшов в 

історію української культури і літератури як видатний 

літературний критик і публіцист, історик і фольклорист, 

патріот і непохитний борець за свободу своєї вітчизни. І. 

Франко і М. Павлик називали його своїм учителем. Ним він був і 

для Лесі Українки.. Славився він і як пряма, чесна, принципова 

людина на поприщі громадського і політичного життя.  

 

 

 

 



Твори М.П.Драгоманова  

 

Драгоманов М.  Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880) / М. 

Драгоманов. - 2-е вид. - К. : [б. и.], 1918. - 154 с. 

 

Драгоманов М. П. Вибрані праці: у 3-х т.: 4 кн. / М. Драгоманов ; редкол. В. П. 

Андрущенко та ін. - К. : Знання України, 2006 -     . –  

 

 

 

 

 

 

Драгоманов М. П. Вибране : «…мій задум зложити очерк історії 

цивілізації на Україні» / М.П. Драгоманов. – К. : Либідь, 1991. – 682 с. 

 

Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: 

у 2-х т. / [упоряд. І. С. Романченко. – К. : Наук. думка, 

1970.  

Видатний український громадський і культурний діяч і 

вчений Михайло Драгоманов (1841 -1895) залишив помітний 

слід в історії української культури. Двохтомник знайомить 

читачів з кращими літературно-публіцистичними статтями 

М. Драгоманова. У 1-й том увійшли: «Література російська, 

великоруська, українська і галицька», «Українське 

письменство 1866-1873рр.», «Галицько-руське письменство», «Листи на Наддніпрянську 

Україну»та ін. У 2-й том увійшли: «Статті, розвідки, дописи», «Вибрані листи». 

 

Література про життя та творчість М.П.Драгоманова  

 

Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі 

Росії та України (ІІ пол. ХІХ ст.) / Р. П. Іванова. – К. : Вид-во Київ. 

ун-ту, 1971. – 235 с. 

Ця праця є першою спробою на підставі архівних джерел, маловідомих 

публікацій, мемуарної літератури і творів самого Драгоманова 

показати його місце в суспільно-політичному русі Росії і України, ту 

прогресивну в цілому роль, яку відіграв він у визвольному русі народів 

нашої країни. Розрахована на фахівців-істориків, студентів та масового 

читача. 

 



 

Іванченко Р. П. Клятва [про М. П. Драгоманова]: роман-хроніка / Р. П. 

Іванченко. – К. : Дніпро, 1985. – 373 с. 

Роман присвячений вченому зі світовим ім’ям Михайлу Драгоманову. 

 

 

 

Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова : до 150-річчя 

від дня народження І. Франка. - Львів, 2006. - 562 с. 

Подано повну збірку листів Івана Франка та Михайла Драгоманова 

(1877-1895) за виданням Комісії Західної України Всеукраїнської 

Академії Наук (Київ, 1928) зі збереженням авторської редакції. 

Михайло Драгоманов був ідейним натхненником радикальної молоді 

у Галичині і помітно вплинув на світогляд, громадську діяльність та 

наукові зацікавлення Івана Франка у 19 ст. 

 

Федченко П. М. Михайло Драгоманов: життя і творчість / П.М. 

Федченко. - К. : Дніпро, 1991. - 362 с.  

Широко використовуючи архівний матеріал, автор розповідає про 

складне життя, багату творчу спадщину Михайла Петровича 

Драгоманова - видатного мислителя і вченого зі світовим ім'ям, 

одного з найвідоміших українських громадських діячів та 

письменників 19 ст., з'ясовує його роль та місце у визвольному русі 

Росії та України, в культурному житті всього слов'янського світу. 

 

Андрусяк Т. Г.  Шлях до свободи: [Михайло Драгоманов про 

права людини] / Т. Г. Андрусяк. - Львів : Світ, 1998. - 190 с. 

У монографії досліджуються погляди Михайла Драгоманова на 

права людини - проблему, надзвичайно актуальну для сучасного 

суспільства загалом і українського - зокрема. Показані їх місце і 

роль у всій суспільно-політичній програмі мислителя, а також 

значення для національного та політичного визволення 

українського народу. У книзі також вміщено драгоманівський 

конституційний проект «Вільна Спілка», який передбачав 

закріплення прав і свобод людини, гарантій їх реалізації та 

захисту. 

Для науковців, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться 

проблемами історії української правової та політичної думки, правами людини. 



Довбишенко Я. Михайло Драгоманов: його життя, наукова, політична та громадська 

діяльність / Я. Довбишенко. - 2-е вид. - Х. : [б. и.], 1919. - 77 с.  

 

 
Періодичні видання  

Невідомий Драгоманов // Хроніка-2000. - 2009. - N 4(79). - С. 6-462.  

У цьому томі «Хроніки-2000» подаються лишень окремі зразки 

невідомих і маловідомих творів М. Драгоманова; його праці з 

всесвітньої історії, які дозволили стати йому приват-доцентом 

університету Св. Володимира, окремі статті з київської та 

петербурзької преси 1860-х років, непубліковані листи Михайла 

Петровича до рідних. Цей том пробудить у наукової громадськості, 

держави і меценатів подальший інтерес до творчості великого сина 

України. 

 

Андрущенко В. "Епохальна педагогіка" Михайла Драгоманова / В. Андрущенко // 

Пам’ять століть. - 2003. - № 5. - C. 6-14.  

Бойко Ю. М. П. Драгоманов: світогляд і соціально-політичні погляди // Хроніка 2000. 

- 1998. - № 23-24. - С. 137-145 

Борисенко М.  Етнополітичні сюжети наукової та публіцистичної спадщини М. П. 

Драгоманова / М. Борисенко // Пам'ять століть. - 2010. - N 6. - С. 62-70. 

Борисенко В. Михайло Драгоманов як історик / В. Борисенко // Пам’ять століть. - 2003. 

- № 5. - C. 15-21. 

Волинка Г. Дещо про філософські орієнтації Михайла Петровича Драгоманова / Г. 

Волинка // Пам’ять століть. - 2003. - № 5. - C. 30-33. 

Горбачук І. Михайло Драгоманов на сторожі рідного слова / І. Горбачук // Пам’ять 

століть. - 2003. - № 5. - C. 34-37.  

Денисенко В. "Цей шлях потрібний, корисний, многоцінний" : Листування М. 

Драгоманова і Миколи Лисенка / В. Денисенко // Пам’ять століть. - 2006. - № 6. - C. 177-

181.  

Дмитренко М. Михайло Драгоманов - дослідник фольклору / М. Дмитренко // Слово і 

час. - 2005. - №6. - C. 12-24.  

Дробот І. Соціалізм Михайла Драгоманова : ідеалізм чи соціальна перспектива / І. 

Дробот // Пам’ять століть. - 2003. - № 5. - C. 38-41. 

Дудченко Г. М. Кирило-Мефодіївське товариство в публіцистичній та науковій 

спадщині М. Драгоманова / Г.М. Дудченко // Український історичний журнал. - 2003. - 

№ 3. - C. 82-89. 



 Іванченко Р. Іван Франко і Михайло Драгоманов / Р. Іванченко // Пам’ять століть. - 

2007. - № 1. - C. 53-59. 

Кучинський М. Тарас Шевченко в науково-політичній діяльності Михайла 

Драгоманова / М. Кучинський // Пам’ять століть. - 2006. - № 3/4. - C. 224-230. 

Катренко А. Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841-1994 // Київська 

старовина. - 2002. - № 4. - С. 160-167 

Толстоухов А. В. Михайло Драгоманов - дослідник всесвітньої історії, політик і 

людина / ред. А. В. Толстоухов, ред. В. П. Андрущенко // Хроніка-2000. - 2011. - N 2(84).  

Федченко П "Апостольські " послання Михайла Драгоманова // Слово і час. - 1998. - 

№ 7. - С. 8-15 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література знаходиться у фондах Бібліотеки 

Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала рекомендаційний список літератури провідний бібліотекар  

Кільдіватова О. Д. 


