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ПАМ’ЯТІ ОЛЕНИ ДЕНИСІВНИ ПИЛИПЕНКО

15 січня 2016 року обірва ло ся жит тя Оле ни Де нисівни Пи ли пен ко
Пе рес ту пи ла межу вічності зна на і ша но ва на у Сіве рсько му краю лю ди -

на, чиї вчи т ельський хист, та лант ви хо ва те ля й на став ни ка мо лоді, по кли -
кан ня гро ма дсько го діяча та організа то ра слу гу ють взірця ми для су час -
ників.

Пи ли пен ко Оле на Де нисівна на ро ди ла ся 25 лис то па да 1932 року в селі
Де нисівка Су зе мсько го ра йо ну Бря нської об ласті (Росія) в сім’ї кол гос -
пників. Доля скла ла ся так, що все її жит тя ми ну ло на Чернігівщині. Вона пе -
ре жи ла жах ли вий період війни, по ло ну і го ло ду, коли ма лолітньою була
виг на на в Німеч чи ну. Зго дом ви нес ла страшні інфекційні хво ро би по воєн -
но го часу. Поп ри всі ці не людські життєві вип ро бу ван ня, Оле на Де нисівна
вис то я ла і не зла ма ла ся.

Зав дя ки підви щеній сти пендії на вча ла ся у При луць ко му пе да гогічно му 
учи лищі, яке закінчи ла 1954 року. По закінченні учи ли ща її було відряд же -
но в село Оленівку Бор зня нсько го ра йо ну, де вона ста ла ви хо ва те лем Оле -
нівської се ред ньої шко ли, а потім — стар шим ви хо ва те лем Бор зня нсько го
спецінтер на ту. У 1955 році вий шла заміж і пе ре їха ла в село Дібрівне Го род -
ня нсько го ра йо ну. У 1964 році закінчи ла за очне відділен ня Чернігівсько го
педінсти ту ту і пра цю ва ла у Дібрівненській школі вчи те лем ма те ма ти ки,
російської мови і літе ра ту ри, учи те лем мо лод ших класів. Ке ру ва ла сіль -
ським хо ром і була ре дак то ром за галь но кол гос пної га зе ти “За доб ро бут”.
1961 року за ак тив ну життєву і гро ма дську по зицію була об ра на го ло вою
Сми чи нської сільської ради. Від 1965-го пра цю ва ла інструк то ром оргвід -
ділу Го род ня нсько го рай ко му партії. З 1973 року і до ви хо ду на пенсію була
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го ло вою партійної комісії при рай комі партії. Бра ла ак тив ну участь у ху -
дожній са модіяль ності ра йо ну, зок ре ма, пер шою очо лю ва ла ан самбль “Ве -
те ран” при Го род ня нсько му ра йон но му бу дин ку куль ту ри. За сумлінну пра -
цю була на го род же на ба гать ма ме да ля ми і по чес ни ми грамотами.

Люб ля ча мати, тур бот ли ва ба бу ся, Оле на Де нисівна до остан ку відда ва -
ла себе ро дині. Вона доб ре ви хо ва ла двох влас них дітей, які ста ли чуй ни ми
людь ми і до сяг ли успіху у житті. Її син Ва лерій — го лов ний на уко вий
співробітник Інсти ту ту соціології Національ ної ака демії наук Украї ни, док -
тор соціологічних наук, про фе сор, ака демік Нью-Йоркської ака демії наук,
дійсний член Укр аїнської спілки “Інте лект нації”, ака демік Академії по -
літич них наук, а доч ка Ва лен ти на — очільник Го род ня нсько го ра йон но го
управління юс тиції.

Оле на Де нисівна Пи ли пен ко була енергійною лю ди ною, яка все своє
жит тя при свя ти ла гро мадській ро боті. Вона мала чуй не сер це та особ ли ве
вміння спілку ва ти ся з людь ми, ро зуміти їх і до по ма га ти їм. Її то ва риськість,
ду шевність і щирість у спілку ванні при ваб лю ва ли ба гать ох. Люди ціну ва ли
її ви со ко по рядність, надійність і вірність. Доб ра і світла пам ’ять про Оле ну
Де нисівну назавжди збережеться у наших серцях.
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