
Визначні
жінки
України



етносоціологіня, фольклористка, 
етнографіня, культурологиня, 
перекладачка з європейських 
мов, секретарка Українського 
соціологічного інституту у 
Відні (1919—1924), керівниця 
Кабінету примітивної 
культури ВУАН (1925—1930), 
редакторка часопису «Первісне 
громадянство і його пережитки в 
Україні» (1926—1930).
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жіночі 
Визначні
жінки
України



псевдонім української письменниці  
та перекладачки Марії Вілінської. 
Твори Вовчка мали антикріпацьке 
спрямування та описували історичне 
минуле України. У 1860-ті роки Вовчок 
здобуває значної літературної слави  
в Україні після публікації україномовної 
збірки «Народні оповідання» (1857).
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жінки
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українська письменниця, 
організаторка жіночого руху.
Наталія Кобринська стояла біля 
витоків українського фемінізму, 
позитивно націленого на 
будівництво і творчість. Вона 
стала ініціаторкою першої 
української жіночої організації. 
«Перший вінок» заклав основи 
розвитку жіночих часописів, які 
редагували і видавали самі жінки.
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українська письменниця, учасниця 
феміністичного руху на Буковині.
Творчість Кобилянської 1920—1930-х рр. 
підпадала під вплив символізму («Сниться», 
«Пресвятая Богородице, помилуй нас!»). 
Кобилянська впродовж майже 
півстоліття створила десятки оповідань, 
нарисів, новел, повістей, критичних 
і публіцистичних статей, перекладів, 
лишила значне за обсягом листування. 
Частина її творів написана німецькою 
мовою. З них лише деякі були надруковані 
в періодичних виданнях; 1901 року вони 
вийшли окремою книжкою під назвою 
«Kleinrussische Novellen».
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українська історикиня та етнографіня, 
перша жінка, що здобула ступінь  
доктора історії honoris causa у 1910,  
у 1907—1917 професорка російської 
історії на Бестужевських курсах у 
Петербурзі.  
Праці про політичний та соціально-
економічний устрій України XVII—XVIII ст.
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українська громадсько-політична 
діячка, журналістка, письменниця, 
учителька середніх шкіл. Голова 
центральної управи Союзу Українок. 
Доктор філософії (1917).
Голова центральної управи Союзу 
Українок (за її головування він 
розрісся у сильну всенародну 
організацію), Українського жіночого 
конгресу в Станиславові (1934), 
Світового Союзу Українок, політичної 
жіночої організації «Дружина Княгині 
Ольги»; редактор двотижневика 
«Жінка» (1935—1939); учасниця 
і репрезентантка українського 
жіноцтва на міжнародних жіночих 
з’їздах.
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українська поетеса, публіцистка, 
літературний критик, діячка ОУН.
Місце та дата загибелі поетеси та 
її чоловіка невідомі, але оскільки 
у лютому відбувались масові 
розстріли у Бабиному Яру, то 
21 лютого 1942 року прийнято 
вважати днем пам’яті української 
письменниці та її чоловіка.
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