
Визначне жіноцтво 
України



Слово «мама» має неабияке значення у житті 
кожної людини, адже наше спілкування 

починається саме з нього, писати і читати 
починаємо теж саме з цього слова. Адже в 
нього вкладена вся любов, повага, все наше 
життя. Не було б матерів, не було б і нас, 

тому весь світ 10 травня дякує своїм ненькам 
за життя, яке вони нам подарували, за те, що 

вони завжди поруч і що виховали з нас гідних 
людей.



Мати – це перш за все жінка, а у всі 
часи жінкам присвячувалися вірші, 

пісні, певні подвиги і навіть цілі книги, 
тому відділ комплектування та 

наукової обробки документів пропонує 
Вам переглянути підбірку книг, які є в 
нашій бібліотеці, на тему видатних 

жінок нашої країни.



Козуля О.
Жінки в історії України [Текст]. 
– Київ : Український центр 
духовної культури, 1993. – 255, 
[1] с. – ISBN 5-7770-0579-9



Костенко А. І.
Леся Українка [Текст]. – Київ : Молодь, 1971. –
445, [3] с. : фотоіл. – ( Серія біографічних творів
"Життя славетних" ; вип.13)

Книга розповідає про долю і звитягу Лесі Українки —
людини надзвичайної навіть серед рівних їй за 
геніальністю.Уявлення про багатогранність
легендарної постаті дає вдале поєднання відомої
повісті Анатоля Костенка з листами та іншими
документальними матеріалами, пов'язаними із
життям і творчістю великої поетеси.Книга розрахована
на широке коло читачів.



Історичний роман у віршах «Маруся 
Чурай» визначної української поетеси Ліни
Костенко — один із вершинних творів
української літератури, своєрідна
енциклопедія духовного життя нашого
народу в XVII ст. Висока драма любові
вирує на тлі епічних історичних змагань, 
де доля легендарної Марусі Чурай тісно
переплетена з долею України.

Клочек Г.
Історичний роман Ліни Костенко "Маруся 
Чурай"[Текст] : навчальний посібник. –
Кіровоград : Степова Еллада, 1998. – 52с. 
– ISBN 966-7514-00-5



Вінок спогадів про Заньковецьку [Текст] : 
[збірник] / Державний музей театрального 
мистецтва УРСР та Українське театральне
товариство. – Київ : Мистецтво, 1950. –
255, [4] c. : іл., фотоіл. – в тексті. – Основні
ролі М. К. Заньковецької: с. 255-256



Андрусів С., Багаліка Ю., Богачевська-Хомяк 
М., Борисенко В.К., Вірченко Н., Гвоздяк Р.
Українки в історії [Текст] : вірним донькам
України присвячується / [за ред. В. К. 
Борисенко]. – Вид. 2-ге, стереотип. – К. : 
Либідь, 2006. – 323, [5] с. : фотоіл. – на 
полях книги. Авт. зазначено за звороті тит. 
арк. – ISBN 966-06-0418-1



Дякуємо за увагу!
Підготував відділ комплектування 
та наукової обробки документів 
бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини


