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Українська письменниця, меценатка, перекладачка, 
етнографка, фольклористка, публіцистка, громадська діячка, 
член-кореспондентка Всеукраїнської академії наук. 

Своє покликання знайшла у просвітницько-виховній роботі. 
" Діти – се наш дорогий скарб...", писала вона.  
Для своїх двох синів й чотирьох дочок була прекрасним
педагогом-наставником. 



17.06.1849 - 4.10.1930
Була та гадяцька садиба на високій, крутій
горі і спускалася до річки Псла. Під самим 
Гадячем впадає у Псьол річка Грунь і разом з 
водами Псла оточує великий острів з 
кучерявими вербами, а поза островом 
розстеляється зелена долина, поки не замика
її на обрію великий вічнозелений бір
сосновий… 

Дивлячись з нашого вікна на все те 
поєднання гір, води і зеленощів, я завжди
думала, що се чи не найкращий на всю 
Полтавщину краєвид……



Українська течія — се було наше 
природне оточення…

Щодо пісень українських, то не 
знаю, чи ще в якому 
панському домі співано їх так 
багато, як у нас. Мама й сама 
мала гарний голос, знала 
безліч пісень і співала їх дітям. 
А коли діти підростали до 
«книжної науки», тоді вчив їх 
батько.



Доленосну для України жінка

Її біографія, коли б була написана, могла б 
замінити собою цілий посібник з історії 
української культури останньої чверти XIX —
початку XX ст., …
У нас досі хіба те й відомо, що вона «мати 
Лесі Українки», — а те, що вона мати 
українського націоналізму, так і не 
зважуються вголос сказати навіть 
«найпоступовіші» політичні історики. 

(Оксана Забужко)



«Жінка-епохи (до речі, й перша українська жінка-академік —
член-кореспондент УАН з 1924 р.). Бо великою жінкою Олена 

Пчілка безперечно була, вшановувати її, нівроку, таки є за що (а 
сучасники її буквально божествили)!

• Вольова, владна, пристрасно-імперативна, одержима «одною 
ідеєю» — національною, — і, як знати з усіх про неї спогадів, 
невідпорно харизматична. 

• У XX ст. в будь-якій із європейських країн на пані Косачеву з 
певністю б чекала блискуча політична кар'єра—у колоніальній же 
Україні XIX ст. про неї найточніше випадає сказати словами

• В. Петрова про П. Куліша: «парламентар без парламенту, лідер без 
партії, громадський діяч без трибуни, журналіст без журналу» …



• Олена Пчілка втілювала в собі той 
маркантний для європейської історії 
XIX ст. тип націєтворця, «ідеаліста 
як Бог приказав »— де їй не 
вдавалося скорити світ, вона завзято 
«творила собі новий» і порядкувала 
в ньому за власними правилами. 

• У кожному разі, свою країну вона, 
що називається, здала нащадкам у 
цілком іншому вигляді, ніж 
прийняла…



Сучасна назва на честь української
письменниці Олени Пчілки — з 1993 року.

• Вулиця в Дарницькому районі
міста Києва, житловий масив
Позняки - житловий масив у 
Києві, історична місцевість, 
колишнє село на лівому
березі Дніпра.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)






Вул.  Овруцька 6 в Шевченківському 
районі м.Києва.

• Будинок, в якому у 1925-30 
роках проживала Олена
Пчілка. 

• Планується відновлення 
меморіальної дошки.



Ресурси про Олену Пчілку



Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 

В.О.Сухомлинського

Видатні педагоги України
та світу: 

інформаційно-бібліографічний 
ресурс







Пости в  соціальних мережах



Дякуємо за увагу!

Запрошуємо приєднуватись до 
створення Педагогічної мапи Києва!
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