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Від часу Шевченкового «Поховайте та 

вставайте, кайдани порвіте» Україна не 

чула такого сильного, гарячого та 

поетичного слова, як із уст сеї слабосилої 

хорої дівчини»  

(І. Франко) 

 

150 років тому народилася талановита поетеса та унікальний 

національний символ України – Леся Українка. ЇЇ вклад у розвиток 

української культури неоціненний, її твори знають і шанують у всьому світі, 

а її незламна особистість – нескінченне джерело натхнення для української 

нації. 

Леся Українка – без перебільшення одна з найвизначніших постатей в 

історії нашої літератури. Її ставлять в один ряд із геніальним Тарасом 

Шевченком та Іваном Франком. Довкола життя видатної письменниці завжди 

було багато міфів, та й не безпідставно – цьому сприяли складні стосунки з 

матірʼю, життєві перипетії, трагічне кохання і хвороби, які супроводжували 

тендітну Лесю чи не все життя. 

Геніальну письменницю представляли й представляють у різних 

іпостасях – у радянські часи вона поставала соціалісткою, революціонером-

демократом, зараз говорять про її модернізм, неоромантизм, фемінізм та 

навіть містицизм… 

Леся Українка – це невід’ємна частина нашої державності, символ 

незалежності та самобутності народу. Її твори написані у кращих 

європейських традиціях. Вони залишаються сучасними і не втрачають 

актуальності донині, закликають бути єдними і відчайдушними у любові до 

рідної землі. 

Улюблений герой Лесі Українки, образ якого втілено у багатьох її 

творах, – це незламний борець, людина опору, яка протистоїть поневоленню, 

а в трагічній ситуації вибору між загрозою смерти або ж упокоренням обирає 

смерть. 

Саме слово «життя» в поетиці Лесі Українки вживається тільки стосовно 

вільного життя або ж життя, проведеного у виборюванні свободи. У її мові 

протиставним до дієслова «жити» є не «вмерти», а «нидіти», «скніти», що 

позначають існування людини в умовах відсутности свободи. 

Життя славетної української поетеси та драматурга Лесі Українки стало 

втіленням дієвої любові до України та її народу. 

 

 



Життєвий шлях 

1. Вікіпедія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Леся_Українка  

Ле ся Украї нка (справжнє ім'я Лари са Петрі вна Ко сач, у 

шлюбі Ко сач-Кві тка; 13 (25 лютого 1871, Звягель, нині 

Новгород-Волинський – 19липня (1 серпня) 1913, Сурамі, 

Грузія) – українська письменниця, перекладачка, 

фольклористка, культурна діячка, піонерка українського 

феміністичного руху.  

2. Енциклопедія життя і творчості 

https://www.l-ukrainka.name/uk/Biography.html 

На сайті представлена не лише біографія, а й твори, переклади, листи. 

 

3. Радіо Свобода 

https://www.radiosvoboda.org/a/lesia-ukrayinka-10-

faktiv/31096181.html 

Стаття «10 іпостасей Лесі Українки: нестримна геніальність європейки і 

витончена українська душа». 

 

4. Uchoose.info 

http://uchoose.info/lesya-ukrayinka-pro-shho-ne-pyshut-u-pidruchnykah/  

Публікація «Леся Українка: про що не пишуть у підручниках» 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Леся_Українка
https://www.l-ukrainka.name/uk/Biography.html
https://www.radiosvoboda.org/a/lesia-ukrayinka-10-faktiv/31096181.html
https://www.radiosvoboda.org/a/lesia-ukrayinka-10-faktiv/31096181.html
http://uchoose.info/lesya-ukrayinka-pro-shho-ne-pyshut-u-pidruchnykah/


5. ВУЕ 

https://vue.gov.ua/Леся_Українка  
Біографія Лесі Українки, а також документальна телепередача про неї – 

"Прогулянки містом" (телеканал "Київ"). 

 

6. Ютуб 

https://www.youtube.com/леся+українка 

Безліч відео файлів в яких розповідається про життя, творчий шлях та 

кохання Лесі Українки. 

   

https://vue.gov.ua/Леся_Українка
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Творчий шлях 

1. Комора 

https://komorabooks.com/lesya-ukrayinka-desyat-najsylnishyh-rokiv-

ukrayinskogo-modernizmu/  

Стаття: «Леся Українка: десять найсильніших років українського 

модернізму». 

 

2. ЛИНГВИСТИКА конспект лекцій,вопросы к екзамену 
http://linguistics-konspect.org/?content=4481 

Дитячі фольклорні твори дітей - поліщуків у запису Олени Пчілки і Лесі 

Українки. 

 

3. Мала сторінка 

https://mala.storinka.org/леся-українка-життя-та-творчість.html 

Біографія, казки та оповідання для дітей (деякі з аудіоверсією). 

https://komorabooks.com/lesya-ukrayinka-desyat-najsylnishyh-rokiv-ukrayinskogo-modernizmu/
https://komorabooks.com/lesya-ukrayinka-desyat-najsylnishyh-rokiv-ukrayinskogo-modernizmu/
http://linguistics-konspect.org/?content=4481
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.html


 

4. УкрЛіб – Бібліотека української літератури 

https://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=3 
Твори Лесі Українки можна завантажити у форматах: fb2, rtf, epub, txt, pdf, 

pdf. 

 

5. Електронна бібліотека Чтиво 

https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainka/  
Твори Лесі Українки, а також про неї та її творчість. 

 

6. Ютуб 
https://www.youtube.com/леся+українка+твори 

https://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=3
https://chtyvo.org.ua/authors/Ukrainka/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8


Пам’яті Лесі Українки 

Пам'ятники і пам'ятні дошки 

Видатній мисткині та діячці встановлено 

більше 90 пам 'ятників і пам'ятних дошок 

в Україні та світі. Лише в Луцьку їх 4: 

1966, 1977, 1986 та 2004. 

 Пам'ятник Лесі Українці в 

Балаклаві (2004) 

 Пам'ятник Лесі Українці в Дніпрі 

(2019) 

 Пам'ятник Лесі Українці в Києві 

(1965), (1973) 

 Пам'ятник Лесі Українці в 

Новоград-Волинському (1987) 

 Пам'ятник Лесі Українці в Ялті 

(1972) 

 Паркова скульптура Лесі Українці 

на території МАУП в Києві (2000) 

За кордоном: 

Пам'ятник Лесі Українці в Телаві (2017) 

Пам'ятник Лесі Українці в Торонто (1975) 

Пам'ятні дошки: 

Меморіальна дошка Лесі Українці в Берліні (2010) 

На честь Лесі Українки в Гадячі встановлено пам'ятну дошку в Урочищі 

Зелений Гай, де мешкала родина Драгоманових. 

 

Лариса Косач на грошах та поштових марках: 

З 2007 року на аверсі купюри НБУ в 200 гривень цитується вірш 1890 року: 

"За правду, браття, єднаймось щиро, Єдиний маєм правий шлях...". 

Премія імені Лесі Українки 

2004 року встановлена «Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі 

Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва», яка 

«присуджується щороку за твори, які сприяють вихованню молодого 

покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського 

суспільства та здобули широке громадське визнання. 

 

 


