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"Діти — се наш дорогий скарб, 

 се наша надія,  

се — молода Україна" 

Олена Пчілка 

 

Справжнє ім'я письменниці Ольга 

Петрівна Драгоманова (Косач). Поетеса, 

автор прозових та драматичних творів, 

перекладач, науковець, фольклорист і 

етнограф, публіцист, видавець, активна 

громадська діячка – це все вона, Олена Пчілка. А ще – вродлива жінка, ніжна й 

мудра матір, яка виховала геніальну Лесю Українку, виплекала її талант. 

Ольга Петрівна Драгоманова була активною громадською діячкою, для 

багатьох взірцем мужності, сили волі, незламності духу. Протягом усього життя 

вона наполегливо, безкомпромісно боролася за майбутнє відродження 

національної культури, за право говорити, писати й друкувати книжки рідною 

мовою. Неодноразово зверталася до царського уряду з вимогою скасувати 

заборону друку й викладання у школі українською мовою. Своїм громадянським 

обов’язком Олена Пчілка вважала просвітительсько-виховну роботу. Багато 

енергії й таланту віддала справі виховання й освіти українських дітей, "щоб не 

виростали вони перевертнями, щоб звикали шанувати своє рідне". 

За своє життя вона встигла так багато, що це викликає щирий подив і 

захват. У ролі письменниці Олена Пчілка спробувала себе чи не в усіх можливих 

літературних жанрах – від дитячої приповідки до роману. Саме вона збагатила 

українську мову тепер для нас звичними, а тоді призабутими словами, які вона 

вирвала з небуття, дбайливо перенісши їх із народної мови в літературу. Її праці 

з етнографії були настільки точно виваженими та ґрунтовними, що про них 

читали цикли лекцій професори з Європи. Її успіхи на педагогічній ниві дали 

можливість народитися новому поколінню справжніх українських інтелігентів. Її 

роль у національно-просвітницькій боротьбі настільки ж величезна, як і 

недооцінена – ідеї Олени Пчілки були шкідливими й ворожими як для царського 

режиму, так і для більшовиків. 

Проте доля не завжди була милостивою до цієї жінки. Життєвий і 

літературний шлях Олени Пчілки позначений життєвими трагедіями і роками 

забуття. Їй довелося пережити ранню смерть своєї талановитої доньки, відомої 

української письменниці Лесі Українки. Зазнала вона й переслідувань у роки 

сталінських репресій.  

  



 

 

Життєвий шлях 

1. Вікіпедія 

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

Оле́на Пчіл́ка (справжнє ім'я Ольга Петрівна Косач, з дому Драгоманова; 5 (17) 

липня 1849, Гадяч, Полтавська губ. — 4 жовтня 1930, Київ) — українська 

письменниця, меценатка, перекладачка, етнограф, фольклористка, публіцистка, 

громадська діячка, член-кореспондент Всеукраїнської академії наук (1925). 

 
2. Ukrainian people 

https://ukrainianpeople.us/олена-пчілка-про-яку-ми-нічого-не-знаєм/ 

Стаття «Олена Пчілка, про яку ми нічого не знаємо» 

 

3. УКРІНФОРМ – мультимедійна платформа іномовлення 

України 

• https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2551121-olena-pcilka-1-svitla-

trudivnica.html 

• https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2551181-olena-pcilka-2-roduca-ak-

zemla.html 

Маловідомі біографічні відомості з життя О. Пчілки зі спогадів та мемуарів її 

найближчого оточення в двох частинах. 

4. Бібліотека Української Літератури 

https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1898 

Олена Пчілка: біографія 

 

5. Повага 
https://povaha.org.ua/olena-pchilka-velyka-maty-ukrajinskoho-natsionalizmu/ 

Олена Пчілка — Велика Мати українського націоналізму.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Олена_Пчілка
https://ukrainianpeople.us/олена-пчілка-про-яку-ми-нічого-не-знаєм/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2551121-olena-pcilka-1-svitla-trudivnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2551121-olena-pcilka-1-svitla-trudivnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2551181-olena-pcilka-2-roduca-ak-zemla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2551181-olena-pcilka-2-roduca-ak-zemla.html
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1898
https://povaha.org.ua/olena-pchilka-velyka-maty-ukrajinskoho-natsionalizmu/


 

 

6. Подробности 
https://podrobnosti.ua/612403-o-chem-umalchivaet-ofitsialnaja-biografija-oleny-

pchilki.html 

О чём умалчивает официальная биография Олены Пчилки? 

 

7. Ютуб 
• https://www.youtube.com/watch?v=NRjb-rC6Gpg 

Нова Енциклопедія Поділля. Серія 133 : Олена Пчілка. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=VXl8QwsE4Tg 

Олена Пчiлка. Сторінки біографії (Аудіокнига) 

https://podrobnosti.ua/612403-o-chem-umalchivaet-ofitsialnaja-biografija-oleny-pchilki.html
https://podrobnosti.ua/612403-o-chem-umalchivaet-ofitsialnaja-biografija-oleny-pchilki.html
https://www.youtube.com/watch?v=NRjb-rC6Gpg
https://www.youtube.com/watch?v=VXl8QwsE4Tg


 

 

Творчий шлях 

1. Мала сторінка 

https://mala.storinka.org/олена-пчілка-життя-та-творчість.html 

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

 

 

8. Розвивайко 

http://rozvyvajko.com.ua/virshi/virshi-oleny-pchilky/ 

Вірші Олени Пчілки 

 

9. ЛИНГВИСТИКА конспект лекцій,вопросы к екзамену 

http://linguistics-konspect.org/?content=4481 

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

Українки. 

 

10. Запорізький національний університет  
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/fil_2009_2/048-52.pdf 

Подлєсна В. Ф Казки Олени Пчілки: аспекти гендерної інтерпретації. 
У статті здійснена спроба аналізу української літературної казки кінця ХІХ – початку ХХ ст. Робота 

містить аналіз творів Олени Пчілки, розрахованих на дитячу аудиторію. Казки письменниці досліджені 

під кутом зору художньої реалізації в них феміністичних ідей. 

 

11. iknigi.net 
https://iknigi.net/avtor-olena-pchlka/ 

Книги О. Пчілки можна завантажити у форматах: fb2, rtf, epub, txt, pdf, pdf 

(мобільна версія),  fb3   (фрагмент).  

  

https://mala.storinka.org/олена-пчілка-життя-та-творчість.html
http://rozvyvajko.com.ua/virshi/virshi-oleny-pchilky/
http://linguistics-konspect.org/?content=4481
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/fil_2009_2/048-52.pdf
https://iknigi.net/avtor-olena-pchlka/


 

 

 
 

12. Електронна бібліотека Чтиво 
http://chtyvo.org.ua/authors/Kosach_Olha/ 

Твори О. Пчілки, а також про неї та її творчість. 

 

13. Ютуб 
https://www.youtube.com/пчілка+олена+оповідання 

http://chtyvo.org.ua/authors/Kosach_Olha/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

 

Пам’яті Олени Пчілки 

На її честь названо: 

• Волинську обласну наукову бібліотеку 

ім. Олени Пчілки у 

місті Луцьку та бібліотеку імені 

Олени Пчілки для дітей у Києві.  

 

• 1993 — вулицю Олени Пчілки в Києві. 

• 2011 —  в Луцьку біля обласної наукової бібліотеки 

імені Олени Пчілки відкрито перший в Україні 

пам'ятник Олені Пчілці. Автор погруддя — скульптор, 

заслужений художник України Микола Обезюк. 

Пам‘ятник споруджено на кошти волинян.  

• 26 курінь У́ладу Пластунів́ Юнаків́ та Пласту́нок 

Юна́чок (УПЮ) названо іменем Олени Пчілки. 

• 2015 — названо вулицю в Аму́р-

Нижньодніпро́вському (АНД) районі 

міста Дніпра в честь Олени Пчілки. 

• На честь Олени в Гадячі встановлено пам'ятну 

дошку в Урочищі Зелений Гай, де мешкала 

родина Драгоманових. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80-%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8

