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Як я умру, на світі запалає
Покинутий вогонь моїх пісень,
І стримуваний пломінь засіяє,
Вночі запалений, горітиме удень.
Леся Українка

Світова література не може назвати іншого письменника з таким талантом,
щирим і самобутнім голосом, полум’яним серцем і мудрим розумом як Леся
Українка (справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач-Квітка). Вражає багатожанровість її
спадщини: чудова поезія, складні філософсько-психологічні поеми, геніальні
драматичні твори. Новаторська проза, глибокодумні літературно-критичні статті,
високохудожні переклади перлин світової поезії (володіла 12 мовами),
фольклористика (220 народних мелодій записано з її голосу), багатюща епістолярна
спадщина – скрізь у них пульсує гаряча кров великого гуманіста й патріота. Всюди
відчуваємо її спрямованість у майбутнє, її палку мрію про справедливе й щасливе
життя людства. Все життя Лесі Українки – свідоме служіння ідеї братерства.
Перекладацька діяльність, популяризація серед українства досягнень світової думки
і відкриття України іншим народам – взірцевий приклад подвижництва митця.
Її життя – це вияв великого героїзму. Проявляючи такий героїзм, Леся
Українка закликала до активного життя й інших, її заклики не втрачають
актуальності і в наш час.
Життєвий і творчий шлях:
http://www.l-ukrainka.name Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки;
Леся Українка — Вікіпедія Матеріал з Вікіпедії. Біографія, творчість, значення
творчості, вшанування пам'яті, примітки, література;
http://www.myslenedrevo.com.ua Біографія, твори, фольклорні записи, фотогалерея;
http://www.abc-people.com Біографія, творчість, вірші на веб-сайті “Энциклопедия
замечательных людей и идей”;
http://lukrainka.blogspot.com Життєвий і творчий шлях Лесі Українки;
http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit181.html Творчість Лесі Українки на сайті
Бібліотека школяра;
http://lesya.info Біографія Лесі Українки, творчість, статті, фотоархів, реферати,
посилання;
http://bandera.lviv.ua/?p=3983 Леся Українка – зразок мужності й праці для народу;
http://www.youtube.com/watch?v=GeIuNtkrf6Q Біографія Лесі Українки;
http://www.youtube.com/watch?v=FJwTt09JmWk Леся Українка: життя і творчість,
аналіз поезії;
https://www.youtube.com/watch?v=v6mrp1jrGqY Документальний фільм “Леся
Українка”;
https://www.youtube.com/watch?v=isVPWBMFNKw Леся Українка. Фотоальбом;

https://www.youtube.com/watch?v=v44BAMqF2W0 Документальний проект «Архіви
історії». Леся Українка;
http://www.youtube.com/watch?v=b6kLyiol_8g Програма “Наші Герої”. Випуск 13 –
Леся Українка;
http://www.youtube.com/watch?v=SH85BteKoEE Проект “Энциклопедия”;
http://www.youtube.com/watch?v=4BEqlunkBqw Обличчя української історії. Леся
Українка;
http://vydatni-ukrayintsi.newacropolis.org.ua/ Культурний проект “Видатні українці”;
http://www.youtube.com/watch?v=GVi2_Y3T5C4 Проект “Народженні в Україні" про
50 всесвітньовідомих людей, які народилися в Україні;
http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/550817050d9a85a5/ Проект “Українці в
світі”;
https://www.youtube.com/watch?v=isVPWBMFNKw Леся Українка. Фотоальбом;
http://www.youtube.com/watch?v=blkoaCg_52o Галерея портретів Лесі Українки;
http://www.youtube.com/watch?v=B0HfZ_aQ36Y Леся Українка: цікаві факти про
письменницю;
http://www.youtube.com/watch?v=pBDpNb-x36I Фільм “Наша Леся”.
Волинська
обласна творча дитяча студія “Боривітер”;
https://www.youtube.com/watch?v=v6mrp1jrGqY Документальний фільм про життя
видатної української поетеси Лесі Українки;
http://www.youtube.com/watch?v=NWlQ6JSVnnY Кохання в житті Лесі Українки.
Передача з циклу “Невідоме про відомих”;
https://www.youtube.com/watch?v=VypaxaCSDD0 Леся Українка: “Історії кохання”.
Програма “СНІДАНОК з 1+1”;
https://www.youtube.com/watch?v=X1eY2Wqd2k4 Документальний фільм “Вір мені”;
https://www.youtube.com/watch?v=3A5oxLpXJys Фільм “Іду до тебе”;
http://tsdkffa.archives.gov.ua/Propositions/index-7.php Документальні фільми з фондів
Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного;
http://www.ukrlit.vn.ua Біографія, аудіокниги, твори, скорочені твори та коментарі,
шкільні учнівські твори, статті на сайті “Українська література”;
http://ukr-lit.net Твори Лесі Українки на сайті “Українська література класичних та
сучасних письменників”;
http://litukr.at.ua Твори Лесі Українки на порталі “Українська література. Електронна
бібліотека”;
http://ukrlib.com.ua Біографія Лесі Українки, шкільні твори, учнівські реферати,
стислі перекази змісту творів;
http://poetyka.uazone.net Вірші, драматичні твори Лесі Українки на сайті “Поетика”;
http://fb2.in.ua Твори Лесі Українки, доступні для скачування в електронній
бібліотеці “FictionBook”;
http://ukrlit.org Вірші та проза Лесі Українки, доступні для читання on-line та
завантаження;
http://kazkar.info/ua Казки Лесі Українки на дитячому сайті “Казкар”;
http://zno-literature.ucoz.com/ Аудіокниги за творами Лесі Українки, доступні для
завантаження;
https://www.youtube.com/watch?v=_vxrnU4V9XY Вірш “Contra spem spero!”;

https://www.youtube.com/watch?v=Khe8fIzmTro Аудіокнига “Давня казка”;
https://www.youtube.com/watch?v=Uj_xavwI-QA Аудіокнига “Лісова пісня”;
https://www.youtube.com/watch?v=oN-fzEFthZs Lesya Ukrainka (Англійською мовою).
Фільми та вистави за творами Лесі Українки:
https://www.youtube.com/watch?v=odZz29ADnlw Фільм за мотивами біблійних творів
Лесі Українки “На полі крові”;
https://www.youtube.com/watch?v=5coE_zrjkJY Телевистава “Блакитна троянда”;
https://www.youtube.com/watch?v=hqVlva1IK34
Екранізація
п'єси
“Камінний
господар”;
http://filmix.net/dramy/87786-iskushenie-don-zhuana-1985.html Фільм “Спокуса Дон
Жуана” за мотивами драми Лесі Українки “Камінний господар”;
https://www.youtube.com/watch?v=W2ttQkuegb8 Фільм “Лiсова пiсня”;
https://www.youtube.com/watch?v=GtW4xMyTVPc Фільм Кассандра, ч. 1;
https://www.youtube.com/watch?v=niSyU7MfjXY Фільм Кассандра, ч. 2;
https://www.youtube.com/watch?v=tvytQMKZ9xA Екранізація драми-феєрії “Лісова
пісня. Мавка”;
https://www.youtube.com/watch?v=PpMprMQMLWE
“Лісова
пісня”.
Вистава
Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка;
https://www.youtube.com/watch?v=WLQoLfhKwtM Телевізійна вистава “Оргія”;
https://www.youtube.com/watch?v=cT1hGNBnHdg Балет “Лісова пісня”;
Радіовистави (Театр перед мікрофоном):
https://www.youtube.com/watch?v=D6OI551Np_Y Поема “Давня казка”;
https://www.youtube.com/watch?v=dypQT7s9urU Драматична поема “Кассандра”;
https://www.youtube.com/watch?v=mqsPA2x5tOg Драма-феєрія “Лісова пісня”;
https://www.youtube.com/watch?v=PsYlRNcZKHQ Драматична поема “Оргія”;
https://www.youtube.com/watch?v=dqdqI13Bvu0 Драма “Осіння казка”;
https://www.youtube.com/watch?v=0AmQIS1_9iA Драматична поема “Бояриня”;
Аналітичні матеріали:
http://www.ukrlib.com.ua/krstat/printout.php?id=6 Іван Франко про Лесю Українку;
http://www.youtube.com/watch?v=1KPp4hz_4So Оксана Забужко “Убити Дон Жуана:
Леся Українка і жіноча література XX століття”, друга лекція курсу “Історія
літератури в авторах і текстах”;
http://www.wceo.ru Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць. Висвітлення
літературознавчих, мовознавчих, текстологічних, джерелознавчих досліджень
письменницького доробку Лесі Українки;
http://www.lib.ua-ru.net Автореферат дисертації “Семантико-екзистенціальна
специфіка філософського дискурсу Лесі Українки” (історико-філософський аналіз);
http://www.ukrlib.com.ua/sochin/book.php?id=68 Творчість Лесі Українки у шкільних
творах;
http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit181.html Загальна характеристика творчості
Лесі Українки;
http://ref.a.ua Реферати про життя та творчість Лесі Українки;
http://studentam.net.ua Курсова робота “Я маю в серці те, що не вмирає...” (за
творами Лесі Українки).

Методичні матеріли:
http://sasl.at.ua
Методична скарбничка бібліотечного фахівця. “Вічний живий
голос” – усний журнал, присвячений творчості Лесі Українки
http://www.ukrlib.com.ua Біографія Леся Українка для дітей у початковій школі (1-3
клас);
http://school.xvatit.com Українська література 10 клас: Леся Українка. Життєвий і
творчий шлях. Збірка “На крилах пісень”. Поеми, їх теми й мотиви;
http://golovina-helen.ucoz.ru Леся Українка. Література 10 клас: тести;
http://ukrtvory.ru Леся Українка. Українські твори з літератури для школярів та
студентів;
http://metodportal.net Поетична творчість Лесі Українки. Вироблення навичок
виразного читання віршованих творів на прикладі поезій Лесі Українки: тестові
завдання для 8 класу;
http://osvita-svyat.kiev.ua Урок з літератури “Леся Українка – геніальна донька
українського народу”. Методична розробка уроку;
http://svitppt.com.ua Презентація драматичної поеми “Бояриня”.
Музеї:
http://mvduk.kiev.ua Музей Лесі Українки в м. Києві;
http://kololesi.at.ua/ Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі
Українки в с. Колодяжне Волинської обл.;
http://www.youtube.com/watch?v=JpAS2fRErHE Відео-екскурсія по меморіальному
музею Лесі Українки в селі Колодяжне на Волині;
http://www.youtube.com/watch?v=zJ1bG665lCg
Обласний
конкурс
читців,
присвячений 141-й річниці від дня народження Лесі Українки “Мій любий краю” в
Колодяжному;
http://novograd.osp-ua Державний літературно-меморіальний музей Лесі Українки в
м. Новоград-Волинський;
http://www.youtube.com/watch?v=wE2QBsvfFzM Відео-екскурсія по музею Лесі
Українки в Новоград-Волинському;
http://lesiaukrainka.crimea.ua Музей Лесі Українки в м. Ялта;
http://ukrainianplaces.com Будинок-музей Лесі Українки в м. Сурамі (Грузія).
Пам’яті Лесі Українки
Ім’ям ЛесіУкраїнки названі:
бібліотеки:
http://lucl.kiev.ua/ Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва;
http://www.youtube.com/watch?v=Kqug77KRmV0
Лесина бібліотека: історія і
сьогодення;
http://cbs.ucoz.ua/ Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки м.Черкаси;
http://www.cls.ks.ua/index.php Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки м.
Херсона;
http://www.cbs.lviv.ua/ Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки м. Львова;
http://hadiachlibrary.narod.ru Центральна бібліотека імені Лесі Українки м. Гадяч,
Полтавської обл.;

http://nvrajbibl.jimdo.com/ Новоград-Волинська районна бібліотека для дорослих
імені Лесі Українки (м. Новоград-Волинськ, Житомирська обл.);
http://bd-bibl-lesiaukr.edukit.od.ua/
Білгород-Дністровська міська бібліотека імені
Лесі Українки (м. Білгород-Дністровськ, Одеська обл.)
http://leseaukrainka.blogspot.com Кишинівська муніципальна бібліотека української
літератури і культури імені Лесі Українки (м. Кишинів, Молдова);
театри:
http://www.rusdram.com.ua Національний академічний театр російської драми імені
Лесі Українки (м. Київ);
http://ldt-ukrainky.lviv.ua/ Львівський драматичний театр імені Лесі Українки
(м. Львів);
http://www.dndz.gov.ua Дніпродзержинський музично-драматичний театр імені Лесі
Українки (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.);
навчальні заклади:
http://www.nv-nvk.edukit.zt.ua/ Новоград-Волинський НВК “Гімназія імені Лесі
Українки – школа І ступеня”;
Гімназія № 117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов
м. Києва;
Спеціалізована загальноосвітня школа №75 імені Лесі Українки м. Львова;
Школа імені Лесі Українки в Нобл Парку, Мельбурн, Вікторія, Австралія.
http://eenu.edu.ua/uk/snu-na-pershiy-poglyad
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.
http://eenu.edu.ua/uk/page/blagodiyniy-fond-osvitniy-fond-imeni-lesi-ukrayinki
Благодійний фонд “Освітній фонд імені Лесі Українки”;
НДІ:
http://eenu.edu.ua Науково-дослідний інститут Лесі Українки Східноєвропейського
національного університету, м. Луцьк.
Перша в Україні науково-дослідна
організація, створена для ґрунтовного вивчення життя та творчості Лесі Українки.
премія:
http://uk.wikipedia.org Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за
літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва.
пам'ятні монети:
http://uk.wikipedia.org Пам'ятна монета “Леся Українка”, присвячена 125-річчю від
дня народження Лесі Українки;
http://www.bank.gov.ua Пам'ятна монета “Лісова пісня”, присвячена 140-річчю від
дня народження Лесі Українки та 100-річчю написання драми “Лісова пісня”.
- пам’ятники:
https://uk.wikipedia.org/wiki Могила поетеси і громадської діячки Лесі Українки –
пам'ятка історії національного значення 1913 року. Розташована в Києві на
Байковому кладовищі (старому), дільниця № 3;.
https://uk.wikipedia.org/wiki Пам'ятник Лесі Українці в Києві;
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пам'ятник Лесі Українці в Телаві (Грузія);
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пам'ятник Лесі Українці в Торонто (Канада);
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пам'ятник Лесі Українці в Ялті.
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