
Видатні українки та 
їх роль у 

національно-
культурному 

відродженні та 
розбудові 

державності



Те, що українські жінки 
красуні, – сумнів ні у кого не 

викликає. Але варто 
пам`ятати, що ще вони дуже 
розумні і обдаровані. Своїм 

талантом жінки внесли 
вагомий вклад в культуру, 

мистецтво, політику, науку, 
літературу та багато інших 
сфер життя рідної країни.



Велика київська княгиня Ольга — видатна 
жінка, одна із визначних постатей нашої

багатовікової історії.  Вона була дружиною 
князя Ігоря І і матір’ю Святослава І 

Хороброго. Ця мудра, сильна, 
харизматична жінка на цілих 17 років стала 

правителькою Київської Русі — однієї з 
наймогутніших держав того часу.



Анна Ярославна - донька Великого князя 
Київського Ярослава I Мудрого, яка стала 

королевою Франції. Вона була другою 
дружиною французького короля Генріха I 

Капета, матір’ю майбутнього короля Філіпа І 
та прабабцею майже 30 французьких 

королів! На той час, Анна могла похвалитись 
найкращою освітою, яку тільки можна було 

здобути в 11 столітті.  



Роксолана. Видатна постать історичної доби 
ХІV століття. Ця легендарна жінка з рабині 
перетворилася на велику Роксолану, що в 

перекладі з турецької означає «жінка з Русі» 
і запам’яталась в історії як найяскравіша 

правителька Османської імперії, яка змогла 
повернути хід історії так, як потрібно було 

їй. 



Наталія Полонська-Василенко — одна з 
провідних представниць державницької 

школи в українській історіографії, авторка 
майже 200 наукових праць у царині історії 

Запоріжжя та Південної України. Її 
археографічні студії стали одним із джерел 

розвитку української історичної науки. 
Академік Української Вільної Академії наук 

та Міжнародної Академії наук у Парижі.



Леся Українка — видатна українська 
письменниця, поетеса, перекладач і 

культурна діячка. Багато її творів визнані 
шедеврами світової літератури. Перший свій 
вірш вона написала у дев’ять років, останній 

– у 40. Завдяки її творчості українська 
література зайняла одну з найвищих позицій 
у світовій культурі, а про українців і Україну 

заговорили у всьому світі.



Софія Русова – українська педагогиня, 
письменниця, літературознавиця та 

громадська діячка, одна з перших борчинь 
за права жінок в Україні. Мала активну 

громадянську позицію. 
Започаткувала акцію допомоги голодуючим 

в Україні.



Соломія Крушельницька — легенда оперної 
сцени, Вагнерівська примадонна XX століття. 

Вона з тріумфом виступала на сценах 
багатьох оперних театрів світу, зокрема 

Кремони, Трієста, Одеси, Львова, Буенос-
Айреса, Варшави, Петербурга, Парижа, 
Неаполя, Риму, Генуї, Мілану та інших.



Маруся Чурай - легендарна українська 
народна співачка та поетеса часів 

Хмельниччини. Їй приписують авторство 
низки відомих у народі пісень, що за кілька 

століть уже стали народними.



Марія Заньковецька — актриса і театральна 
діячка, провідна зірка українського театру 

кінця ХІХ і початку ХХ століть. Вона увійшла 
в історію театру як видатна українська 
трагедійна актриса, що в створюваних 

сценічних образах уособлювала символ 
української жінки.



Мілена Рудницька– українська громадсько-
політична діячка, журналістка, 

письменниця, учителька середніх шкіл. Вона 
була однією з ідеологинь жіночого руху 

Західної України та однією з його провідних 
діячок. Голова центральної управи Союзу 

Українок, Світового Союзу Українок.



Олена Казимирчак-Полонська – українська 
астрономиня. Викладала математику й 

астрономію в Херсоні, викладала в 
Ленінграді, була доценткою кафедри вищої 

математики в Одесі. Стала членкинею 
Міжнародного астрономічного союзу.



Євгенія Мірошниченко -
українська оперна співачка, педагог, 

професор. Талановита українка з лірико-
колоратурним сопрано була солісткою 

Київського театру опери та балету, виступала 
на багатьох світових сценах. За своє життя 
вона  здобула всесвітнє визнаня і отримала 

багато нагород.



Катерина Білокур - українська художниця, 
майстер народного декоративного живопису, 

представниця «наївного мистецтва». 
Талановита українка, яка дивовижною 

силою своєї фантазії передавала на полотні 
незвичайну красу, розмаїття квітів рідної 

землі. 



Квітка (Квітослава-Орися) Цісик -
американська співачка українського 
походження, популярна виконавиця 
рекламних джинґлів у США, оперна і 

блюзова співачка, виконавиця українських 
народних і популярних пісень. 



Соломія Павличко – українська феміністська 
теоретикиня, письменниця, 

літературознавиця, перекладачка, 
публіцистка, Заснувала видавництво 

перекладної наукової літератури "Основи".
Вона була докторкою філологічних наук, 

доценткою та професоркою Києво-
Могилянської академії, членкинею 

Національної спілки письменників України 
та Асоціації українських письменників.



Ада Роговцева - відома українська акторка 
театру та кіно, Народна артистка України, 

професор Національного університету 
культури, Герой України. Ада Миколаївна 

лауреат числених премій, володар багатьох 
звань, орденів і нагород. Вона зіграла дуже 

багато визначних ролей у театрі і кіно. 



Ліна Костенко - українська письменниця, 
поетеса, почесний професор Києво-

Могилянської академії, почесний доктор 
Львівського та Чернівецького університетів. 

Л. Костенко є лауреатом Шевченківської 
премії, премії Петрарки, Міжнародної 

літературно-мистецької премії ім. О.Теліги, 
вона нагороджена Почесною відзнакою 

Президента України і Орденом князя Ярослава 
Мудрого V ступеня.



Українські жінки і сьогодні продовжують 
дивувати світ своїми талантами і свою 

красою.
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