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Історико-краєзнавчий гурток на базі Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, учні 

школи. 

  Позакласний захід розрахований на 2 години. 

  Тривалість – 90 хвилин.  

Цільова аудиторія: учні –  7-11 класу, вчителі історії, бібліотекарі, методисти 

районного методичного кабінету.  

Захід підготували і провели: Черненко Тетяна Віталіївна, керівник гуртка, 

Єсипенко Людмила Олександрівна, учителька історії, члени гуртка, учні школи. 

Епіграф до заняття: «Будьте голосом тих, хто не може говорити за себе...» 

Тема: Жіночі історії війни. 

Мета: на основі аналізу матеріалів Trans. History, Українського інституту 

національної пам’яті, із залученням краєзнавчих матеріалів Ніжинщини розширити 

знання учнів  з історії участі жінок у Другій світовій війні.  

–   вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв  

      війни, що стала найбільш кривавою в історії людства; 

– сприяти поширенню серед школярів ідей гуманізму та толерантності, 

неприйняття шовіністичної та ксенофобської ідеології; 

 –  наголосити на злочинній природі війни через призму трагічних і героїчних   

      доль  жінок-єврейок; 

– сприяти розвитку пізнавальних інтересів та здібностей, актуалізувати 

отримані на попередніх заняттях знання; 

– сприяти вихованню поваги до жінки, спонукати до самовдосконалення;  

–  розкрити для широкого загалу проблему долі жінок у війні. 

Акутальність. Тема потребує спеціального вивчення та осмислення в рамках 

проблематики дослідження історії Голокосту та участі євреїв у Русі Опору. Сьогодні 

актуальним є вивчення пам’яті про Другу світову війну. Жіноча історія Другої 

світової війни залишається ненаписаною і дописати її з кожним днем стає все важче, 

адже все менше залишається жінок-ветеранів. Однак попри все досвід жінок не 

включено до загального наративу війни. Їхній внесок у воєнні зусилля виявився 

значною мірою забутим у колективній пам’яті про Другу світову війну. На нашу 



думку це питання залишається актуальним і на сьогодні. Принциповим у цьому 

контексті є регіональний підхід, застосування якого дає можливість простежити 

участь наших земляків у воєнних подіях. Важливо, що на нашому заході 

представлені долі українських жінок різних національностей і сфер діяльності.  

Захід проводиться у рамках проекту «Будьте голосом тих, хто не може 

говорити за себе ...». 

 Для тих, хто вивчає долю єврейських жінок у війні, представлений матеріал 

буде корисним. 

Очікувані результати. Після цього заходу учні зможуть: 

– удосконалювати навички пошукової діяльності, критичного мислення; 

–  удосконалити предметні компетентності, у першу чергу інформаційну, 

мовленнєву, логічну, просторову, аксіологічну; 

– аргументовано висловлювати власну думку стосовно участі жінок у Другій 

світовій війні та їх ролі у Перемозі. 

Міжпредметні зв’язки: російська мова (частина джерел та літератури 

російською мовою). 

Обладнання: мультимедійний комплекс, фільм:«Хая Лея Детінко», авторський 

фільм членів історичного гуртка «Жіночі історії війни. Жінки-єврейки Ніжина у 

Другій світовій війні», мультимедійна презентація до заходу, матеріали сайту Trans. 

History, документи родинних архівів,  колаж	фотографій	жінок,	 учасниць	війни,	

вірші,	пісні.	

 Слово вчителя. Черненко Т.В.  Пам'ять. Це не просто частина історії. 

Пам'ять – це наша совість, біль, наша гордість. Пам'яті наших дідів, батьків, 

пам’яті жінок, дітей, пам'яті вічно молодих солдатів і офіцерів, які мужньо 

боролися з ворогом і перемогли, пам'яті тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'яті 

всіх, чиї серця обпалила війна приурочуємо. 

 Жіноча історія Другої світової війни ще залишається ненаписаною і дописати 

її з кожним днем стає все важче, адже все менше залишається жінок-ветеранів. 



  Ніхто й ніколи з стовідсотковою точністю не рахував кількість жінок, які були 

мобілізовані чи добровольцями пішли на фронт. Невідомі всі цифри кількості 

поранених, контужених й тих, хто стали інвалідами. 

Слово вчителя. Єсипенко Л.О. Льотчиці, танкістки,  розвідниці, партизанки, 

зв’язківки, водійки автомашин і тракторів, телефоністки, кулеметниці, комірниці, 

бібліотекарки, кухарки, пралі, лікарки та медсестри.  

Жінки замінили  чоловіків на фабриках, заводах, полях. Вони взяли на себе всі 

далеко не «жіночі» справи: воювали й вбивали, рили окопи, працювали на 

лісозаготівлях, у шахтах, гасили пожежі, вирощували врожаї. А ще вони 

відправляли рідних на фронт, виходжували поранених, виступали з концертами на 

передовій і, навіть, у такі важкі часи народжували, вигодовували  та навчали дітей. 

Своїми листами на фронт надихали чоловіків на подвиги й підтримували в них  віру 

у перемогу. 

Слово вчителя. Черненко Т.В.  Однак попри все досвід жінок не включено 

до загального наративу війни. Їхній внесок у воєнні зусилля виявився значною 

мірою забутим у колективній пам’яті про Другу світову війну. 

На нашу думку це питання залишається актуальним і на сьогодні. Це 

спонукало нас до проведення досліджень і розповіді про  участь жінок-єврейок 

нашого міста Ніжина у Другій світовій війні.  У кожної з них своя доля. Одна стала 

відомою акторкою, інша так і залишилася на все життя медичною сестрою, Бела 

Готліб загинула під час виконання першого бойового завдання. 

Слово вчителя. Єсипенко Л.О. Про долю жінки на війні мало говорили. 

Лише останнім часом суспільство почало більше уваги звертати на роль жінок у тій 

далекій війні. Пишуть книги, статті, знімають окремі сюжети, кінофільми. Та чи 

багато серед них героями є жінки-єврейки?... Сьогодні наша розповідь про них. 

Слово учня Владислав Кобзар. Жінка та війна – такі суперечливі, такі 

несумісні поняття. Свята місія жінки – дарувати людині життя. На любові жінки, її 

ніжності, вірності, доброті, зберіганні домашнього вогнища тримається весь світ. А 

коли Батьківщину потрясає лихо, ця всемогутня любов жінки перетворюється в 

благородну ненависть в ім'я її спасіння.  



 

Вірш Наталії	Константинівни	Борисової	«Женщины,	прошедшие	войну»	
читає	Єсипенко	Л.О.	

	На	жакетах	–	ордена,	медали,	
И	не	нужно	прятать	седину...	
Как	же	вы	на	фронте	выживали,	
Женщины,	прошедшие	войну?	
	
Воевать	положено	мужчине.	
Родина	зовёт	–	иди	на	бой!	
...Женщина	–	в	окопе,	в	стылой	глине...	
Грохот	взрывов	и	снарядов	вой...	
	
Что	войне	до	женской	сути	тонкой,	
Смерть	не	разбирает,	кто	есть	кто...	
Школьницы,	совсем	ещё	девчонки!	
Вам-то	это	выпало	за	что?	
	
Снайперы,	связистки,	санитарки...	
Да,	судьба	к	вам	не	была	добра.	
Вам	бы	на	скамейке	в	тихом	парке	
Целоваться	с	милым	до	утра...	
	
Юность	неохотно	вспоминают	
И	не	смотрят	про	войну	кино.	
Только	память	всё	ещё	живая,	
Ноет,	беспокоит	всё	равно...	
	
...Как	тащили,	надрываясь,	плача,	
Раненых	тяжёлых	на	себе,	
Как	решали	трудную	задачу	–		
Постирать	казённое	х/б...	
	
...Как	домой	писали	письма	маме	–		
Мол,	жива-здорова,	лучше	всех!	
И	опять	месили	сапогами	
То	болота,	то	кровавый	снег...	
	



Ради	нас	переносили	муки,	
Защищая	мир	и	тишину...	
Я	с	поклоном	вам	целую	руки	–		
Женщины,	прошедшие	войну. 

Слово учня.  Примак Роман.  Ми майже нічого не знаємо про участь жінок у 

війнах. Героїзм жінок  на війні не прийнято було возвеличувати,  адже  це  мав бути 

«вияв вдячності радянській владі за емансипацію, яку приніс комунізм». За час війни 

лише 150 тисяч жінок були нагороджені бойовими орденами та медалями. Решта 

залишилися безіменними героями, втрачене життя  яких кануло в Лету. 

Слово учениці. Лук’янюк Ангеліна. Правда про їхні долі у часи СРСР була 

під забороною – її або замовчували, або спотворювали. Жінки та їх подвиги  на війні 

«розчинилися»  у загальній картині, стали невидимками, темами-табу, а особливо не 

прийнято було говорити про участь жінки-єврейки. Радянській владі було соромно 

визнати перед світовою спільнотою  масове використання жінок у війні. А вони 

воювали, важко працювали, народжували та вбивали. У жодній країні світу над 

жінками не здійснювалася така фізична та психологічна експлуатація як над 

радянською жінкою.  Тема  участі жінок у війні мала вписуватися у радянську схему 

героїчного наративу.  З метою комуністичної пропаганди жінку на війні завжди 

розглядали з позицій уславлення бойового і трудового подвигу, засудження зради, 

оплакування жертви. Небагато праць істориків присвячені жінкам-воїнам. Але без 

сумнівів: у Великій Перемозі  заслуга жінок не має аналогів у світі. Жінки воювали 

у діючих військових частинах, партизанських загонах, підпільних організаціях 

протягом усієї війни. У боях брали участь 112 тисяч єврейських жінок, загинуло 25 

тисяч. Час, що має відкрити громадськості, якими сильними, мужніми, хоробрими, 

відданими були жінки у роки війни, настав. 

Все далі і далі віддаляють нас роки від грізної Другої світової війни. Не багато 

залишилося в живих тих, хто на власні очі бачив усі її страхіття. Померлих не 

можливо повернути до життя, але важливо зрозуміти причини загальнолюдської 

біди, знати тих, хто винен у загибелі єврейського народу. Це гарантія того, що 

історія не повернеться до висхідної точки цієї трагедії. 



Ніколи не звучатимуть голоси тих, хто пішов у вічність. Але є пам'ять, є 
свідчення очевидців, є фотографії, архівні документи.  

Слово учениці. Коченко Даша. Жіночі біографії розкривають різні іпостасі 

представниць слабкої статі у те лихоліття. Вони – дружини, матері, медсестри, 

рятівниці, воїни, підпільниці, військовополонені, остарбайтери, свідки і жертви 

Голокосту, хранительки пам’яті. Моя розповідь про Фріду Мухнік. Сім’я пані 

Мухнік родом з Бершаді, єврейського містечка на Вінничині з невеликою часткою 

українською населення. Перші найстрашніші дитячі спогади у дівчинки про голодні 

30-ті роки. Фріда згадувала, як у період голодомору «вагон, повний мертвих тіл, 

який везли коні, котився вулицями». Сім’я вижила тільки завдяки енергії її матері та 

важкій роботі.  Коли німці почали бомбити Бершадь у липні 1941 року, вони хотіли 

евакуюватися, але не вдалося, дороги вже були заблоковані. Разом з мамою 

потрапили до гетто. Мама використовувала кожну можливість сховати доньку, щоб 

вберегти її.  

Два брати Фріди були призвані до війська на початку Другої світової війни . 

Родина більше ніколи  вже не бачила їх.  

Після звільнення Бершаді у березні 1944 року, вона закінчила школу, пішла 

працювати, щоб підтримувати батьків. Особисте сімейне щастя у Фріди не склалося. 

Створити власну сім’ю їй не вдалося. 

По-різному складалися долі жінок-єврейок у роки війни. Біла Берта 

Марківна народилася у Ніжині у 1907 році. Батьки загинули у 1941році. Дівчина 

закінчила 1-й Київський медичний інститут у 1940 році. Мобілізована у перші  дні 

війни.  

Служила в евакогоспіталі №1593. Командир медичного взводу 140-го 

окремого санітарного батальйону на Волховському фронті. Далі, до травня            

1945 року – лікар батальйону і терапевтичного польового шпиталю №816 на            

ІІІ Прибалтійському фронті.  

Нагороджена орденом «Червоної зірки» і медалями. Війну закінчила у званні 

капітана медичної служби.  



Слово учня. Примак Роман. Аналіз мотивів жінок, що добровільно 

відправилися на фронт, демонструє різноманітність, що важко класифікується. 

Дехто із жінок прагнув помститися за загиблих родичів або чоловіка, для інших це 

було бажання наслідувати приклад батьків і реалізувати сімейний етичний кодекс. 

Батько Еліни Бистрицької служив військовим лікарем у шпиталі міста Ніжина. 

Родина переїхала з Києва і залишалася у місті до вересня 1941 року. Як тільки у 

Ніжині відкрився фронтовий шпиталь дівчина пішла працювати до нього. Розносила 

пошту, читала пораненим листи і газети, працювала санітаркою (у 16 років). 

Закінчила 2-х місячні курси медичних сестер і вже працювала медсестрою, а потім 

лаборанткою. До 1944 року разом з батьком та матір’ю у прифронтових шпиталях 

лікує, рятує поранених бійців. Вона – учасник війни. «Я бачила в роки війни стільки 

смертей, що не дай Боже! В Сталіному (Донецьку) шурфи шахт після відступу 

ворога були наповнені трупами. Земля навкруги була чорна, обвуглена, розорена. 

Розбомблена. А люди – побиті, розстріляні, замордовані... Це було жахливо. Жах-

ли-во!», – скаже в одному з інтерв’ю майбутня актриса.  

Елла Лукацька також народилася у Києві.  Була зовсім маленькою 

дитиною, коли розпочалася війна. Народилася у 1938 році. Про довоєнний період 

мало що пам’ятає. Батька мобілізували у перші дні війни. Елла згадувала, що коли 

він прийшов прощатись до своєї сім’ї, вона плакала та кричала: «Я любила свого 

батька від щирого серця і в мене було передчуття, що він їде назавжди». Її батько 

був радіооператором та загинув в кінці 1941 року. Родину (маму та старшу сестру) 

евакуювали з Києва до Туркменії. Це врятувало їх від Голокосту. Після звільнення 

Києва повернулися додому. Сім’я ледь виживала.  Мама ремонтувала зношений 

одяг, який вони обмінювали на їжу на базарі. Елла закінчила Київський 

політехнічний інститут, вийшла заміж, працювала радіоінженером та вчителем 

інформатики. 

Слово учениці. Лук’янюк Ангеліна. Жінки ніколи не стояли 

осторонь  захисту Батьківщини від ворога. Сучасні історики стверджують, що 

кількість жінок, які носили військову форму під час Великої Вітчизняної Війни, 

була не менша ніж три мільйони. Більша частина з них були підготовлені як 



медсестри та сандружинниці. Зимнєва Єлизавета Абрамівна під час війни несла 

службу у шпиталях різних фронтів під Сталінградом, на сході (Маньчжурія, 

Північна Корея). Нагороджена орденом «Червоної зірки», медалями «За оборону 

Сталінграда», «За перемогу над Німеччиною», «За перемогу над Японією».  ЇЇ 

рідний брат загинув, обороняючи Київ. Після війни працювала медичною сестрою 

Ніжинської міської лікарні. 

Слово учениці. Коченко Даша. Коли розпочалася війна, Крижанівській 

Розалії Юріївні було 47 років. Служила у прифронтових госпіталях Південного та 

Українського фронтів. Нагороджена медаллю «За бойові заслуги». Степаненко 

Надія Яківна несла службу у польових санітарних евакошпиталях з 1 травня      

1942 року і до листопада 1945 року. Нагороджена  орденами «За мужність», 

«Вітчизняної війни ІІ ступеня», медаллю «За відвагу». 

Шпиталі діяли у прифронтовій смузі, піддавались бомбардуванням, постійно 

переміщалися за наступаючими військовими частинами Червоної Армії. Поранені 

надходили прямо з поля бою, важко поранених готували до евакуації в тил і 

відправляли спеціальними санітарними ешелонами. 

Учень	Владислав	Кобзар	читає	вірш	Любові	Лодочникової	«Война	и	
женщина»		

Война	и	женщина	–	слова	несовместимы,		

Но	жизнь	диктует	нам	свои	права.		

И	сколько	их,	любимых,	нежных,	милых,		

Та	страшная	година	унесла.	

Хрупка,	тонка	и	в	самом	нижнем	чине,		

Ты	на	войне	творила	чудеса.		

Была	поддержкой	сильному	мужчине,		

	С	тобою	рядом	слабым	быть	нельзя.		

Ты	столько	сильных	вырвала	у	смерти,		

Тебя	запомнит	тот,	кого	спасла,		

Мы	понимаем,	что	ты	испытала,		

За	что	награды	Родина	дала.		



Радисткой,	санитаркой,	партизанкой		

И	лётчицей	отважною	была.		

Везде	нужна:	на	суше	и	на	море	–		

Ты	шла	туда,	куда	звала	страна.		

Война	для	всех	–	суровая	година,		

В	тылу,	в	плену	война	для	всех	–	война.		

Мы	пропоём	тебе	отдельно	славу:		

Ты	фронтовичкой,	смелою	была!	

Слово ученя.  Примак Роман. Хайкіна Сара Борисівна закінчила медичний 

технікум у Ніжині. Служила в армії у 1939-1940 роках. Учасник Польської кампанії, 

з перших днів війни 1941-1945 рр. у діючій армії. Південно-Західний, 

Воронежський, І-й Білоруський фронти.  Всі труднощі перенесла мужня жінка – 

вихід із оточення у важкому 1941 році, нелегку службу у саперному, 

протитанковому, дорожно-будівельному, інженерному  батальйонах, двічі поранена, 

командувала медсанвзводом, брала участь у виконанні бойових завдань. 

Війну закінчила у званні старшого лейтенанта медичної служби, нагороджена 

орденом «Червоної зірки».  

Жінки ставали на боротьбу  з ворогом пліч-о-пліч з чоловіками. Патріотичне 

виховання не передбачало для жінки  ухилення від військового обов’язку. 

Молоденькі дівчатка, що свято вірили в комуністичну ідеологію, підставляли свої 

груди під кулеметний обстріл. Вони мали захищати Батьківщину, яка дала їм 

«найпередовіший у світі суспільний лад, що надав їм справжньої свободи та 

рівності!»  Так вони розплачувалися життям за прорахунки влади.  

Демонструється уривок з фільму «Жіночі історії війни». Учень Віталій 

Драч розповідає про Белу Готліб.  

«Війна – справа чоловіча». «У війни не жіноче обличчя» – писала білоруська 

письменниця і журналіст Світлана Алєксієвич. Однак у ХХ-му сторіччі участь жінок 

у війні, причому не тільки як медичного персоналу, але й зі зброєю в руках, стає 

реальністю в період Другої світової. 

До війни Бела навчалася у Ніжинській середній школі №3. 



Петро Галактіонов, учасник війни, товариш Белли згадує: «Серед інших дівчат 

відрізнялася веселою вдачею, добре вчилася, охоче дозволяла нам списувати 

домашні завдання, пояснювала важкий матеріал, не задавалася перед нами, 

середняками, як деякі інші. Була непосидючою... Коли її сусідки по парті не було у 

школі, я підсаджувався до Бели. Поступово наша дружба переросла в любов.  Бела 

мріяла стати лікарем, а мені хотілося вступити в морське училище. Але війна 

чорною хмарою закружляла над нашими головами, в одну мить розвіявши чисті 

мрії. Поруч з нашою любов’ю спалахнуло почуття лютої ненависті до ворога, 

прагнення боротися за все те, що було нам дорогим». 

Вже в липні Петро Галактіонов добровольцем вступив до Чернігівської 

диверсійної школи, слідом за ним і Бела з подругою Тамарою Вербило. А у другій 

половині серпня їхню групу закинули в тил ворога. Через декілька днів дівчата, 

одягнені у домашнє, пішли у розвідку. Тоді Петро Галактіонов бачив Белу востаннє. 

Їх спіткала типова для багатьох доля – в’язниці, полон, служба в армії. 

Лише у 1947 році Петро дізнався, що дівчата потрапили у засідку. Їх схопили 

поліцаї і відвезли у ровенську в’язницю. Белу спіткала доля більшості євреїв. 

Додому після війни вона не повернулася. Із 142 добровольців Чернігівської 

диверсійної школи залишилося всього троє. Але ж тільки з Ніжина пішло близько 

сорока чоловік. 

Ім’я Бели вирізьблене на обеліску біля школи №3 і на одній з плит Пагорба 

вічної слави поруч з ім’ям батька, який героїчно загинув у боях з нацистами. 

Демонструється уривок з фільму «Жіночі історії війни». Музика Вікторія. 

Розповідає  історію Поліни Каганової.  

Слова поетеси проектуються на екран. «Поэзия – судьба моя,тяжелая, 

упрямая,и вдовья, и солдатская, и просто ленинградская».  

Пройшовши  курс «бійця-спеціаліста» жінки ставали  поруч з чоловіками до 

бою. Поліна Ісаївна Каганова народилася 8 жовтня 1911 року в місті Ніжині у 

єврейській родині Ісайї Каганова і Софії Рахліної. Цікаво, що в цей же  день і рік у 

Ніжині народився Марк Наумович Нейман, відомий як Марк Бернес.  



Школу Поліна закінчила в Ленінграді. За спогадами членів її родини: «Полина 

была сказочно хороша: густые черные волосы подстрижены в каре, на точеном 

белоснежном лице выделялись очаровательные зеленые глаза. В 1931 году, когда 

Полине было двадцать лет, она работала продавцом книг и пластинок на Невском 

проспекте. Многие люди приходили в магазин, чтобы полюбоваться на девушку 

необыкновенной красоты. Одному из воздыхателей Полина ответила взаимностью, 

им оказался военный – Сергей Волокитин. Полина и Сергей поженились и уехали в 

Харьков, где в 1933 году у счастливой супружеской пары родился сын Станислав». 

У 1937 году першого чоловіка було репресовано і розстріляно.  Поліна 

залишилася одна, в чужому місті, з маленьким сином на руках. Вона повертається 

до батьків у Ленінград. Перед початком війни вдруге виходить заміж  за Льва 

Моісейовича Савранського, який у війну був кінооператором на літаках-

розвідниках. Сама поетеса залишилася в окупованому Ленинграді і почала 

виступати на радіо разом з Ольгою Берггольц. У 1941 році пішла на фронт 

добровольцем. Воювала в артилерійській розвідції на Ленінградському фронті. 

Неподалік від місця служби знаходився штаб армійської газети. Поліна почала 

публікувати свої вірші у газеті «Знамя победы». 

       Демобілізувалася Поліна на початку 1944 року, а 26 лютого народила сина 

Фелікса. За бойові заслуги нагороджена медаллю «За оборону Ленінграда». Після 

війни родина жила у Ленінграді. Поетеса багато працювала:писала дитячі, ліричні, 

воєнні, навіть гумористичні пісні.  

Слово учителя. Черненко Т.В. Найболючішою втратою для кожного народу 

є втрата історичної пам'яті, яка з діда-прадіда передавалась від покоління до 

покоління й була основою у вихованні національної самосвідомості. 

Друга світова війна… Страшна війна ХХ століття, пекуча рана, яка болить 

досі чи не в кожній родині в Україні. Воїни-переможці проявили чудеса героїзму, 

стійкості, мужності, билися за кожний клаптик рідної землі, вистояли і перемогли. 

Для України ціна тієї перемоги жахлива – мільйони людських життів, зруйнована 

економіка. Війна – одна з найдраматичніших сторінок нашої історії ХХ ст. Ось чому 



вона продовжує жити незагоєною раною у свідомості мільйонів українців. 

Слово учителя. Єсипенко Л.О. Розмірковування про феномен жінки у війні, 

вивчення та усвідомлення його учнями під час заходів у загальноосвітніх 

навчальних закладах дасть змогу інформаційно й емоційно розкрити злочинну 

природу війни. Тема трагічних і героїчних жіночих доль також допоможе 

актуалізувати питання участі наших співвітчизниць у протистоянні сучасній 

збройній агресії Росії проти України як військових, медиків, волонтерів. 

І візьмімо собі за спільний обов’язок  –  популяризувати постаті наших 

славних героїнь, стараймося знання про їхні достойні діяння доносити до 

якнайширших кіл наших співгромадян, на їхньому прикладі виховувати почуття 

патріотизму, здатність дієво долучатися до перетворення України в могутню, 

справедливу й щасливу державу. 

         Слово учителя. Гусєва Наталія. На початку 1980-х нобелівська лауреатка, 

білоруська письменниця, Світлана Алексієвич привернула увагу до долі жінок, 

подивилася на війну їхніми очима: «Все, що нам відомо про війну, ми знаємо з 

«чоловічого голосу».  Ми всі в полоні «чоловічих» уявлень і «чоловічих» відчуттів 

війни. «Чоловічих» слів. А жінки мовчать… Мовчать навіть ті, хто був на фронті. 

Якщо раптом починають згадувати, то розповідають не «жіночу» війну, а 

«чоловічу» –  «У війни не жіноче обличчя». Я хочу розповісти про вчительку нашої 

Кропивнянської школи, вчительку-партизанку, Тхор Тетяну Яківну, уродженку села 

Филівка. 

         З трьох років Таня росла без батька, який залишив сім’ю, коли народилася 

третя дитина – сестричка Марія. На квасолі пережила голодовку, потім – війна. У 

роки окупації ледь не потрапила на роботу до Німеччини. Завдячуючи хорошим 

людям, які вчасно попередили, вісімнадцятирічна дівчина тікає з рідної домівки до 

партизанського загону «За Батьківщину». Це було навесні 1943 року. 

          Багатьом месникам подобалася чорноброва красуня Танюша та найбільше 

юному-односельчанину  – розвіднику загону Павлу Тхору. Після звільнення Ніжина 

Павла призвали до лав Червоної Армії, а Таня у складі партизанського з’єднання «За 

Батьківщину» бере участь у форсуванні Дніпра. Під час переправи мало не загинула 



і Таня. Народні месники  вночі перепливали Дніпро і дівчина, з останніх сил 

трималася на воді, у голос молилася і, навіть вже почала прощатися з білим світом. 

Та раптом відчула пісок під ногами – це був маленький острівець на фарватері. 

Відпочила трохи, попливла далі і вижила. У жовтні 1943 року повернулися додому. 

Після війни отримала вищу освіту і 23 роки учителювала в Крапив’янській 

восьмирічці. ЇЇ любили діти, шанували батьки, поважали колеги. Ми пишаємося 

мужністю цієї хороброї жінки. 

«...Народ живе саме завдяки міцному зв'язку часів, безперервності традицій, 

великій силі історії...», – наголошував відомий український прозаїк, лауреат 

державних премій, автор кількох десятків романів – Павло Загребельний. 

Слово	учителя.	Черненко	Т.В.	Війна торкнулася кожної сім’ї, скалічила не 

одну людську долю. Час стирає з пам’яті багато подій життя, але ніколи не 

забудуться важкі воєнні роки. Соня Лейдерман народилася і виросла в релігійній 

сім’ї у Могилеві-Подільському. Родина була дуже бідною, але мама завжди 

намагалася приготувати щось особливе на свята, особливо в  шабат. 22 червня 1941 

року вона пообіцяла взяти Соню та її братів в кінотеатр, але війна перервала їхні 

плани. Сім’я від’їздить до Чернівців. Батько пішов на фронт. Родина повертається у 

Могилів-Подільський. Там вже було організовано гетто. Соні вдалося вибратись з 

гетто. Дівчинка працювала прибиральницею в обмін на їжу, якою вона ділилася з 

мамою та братами. 

 Одного разу її схопили і ледь не відправили в Печорський табір. Старий єврей 

підкупив румунських вартових і Соні вдалося втекти.  З 14 років вона працює, щоб 

підтримати свою сім’ю: спочатку продавала молоко, а потім рибу на центральному 

базарі. У 1952 році виходить заміж. Не дивлячись на всі пережиті жахи та труднощі, 

вона ніколи не втрачала свого оптимізму.  

Під час війни тисячі українців примусово вивозили на роботу до Німеччини. 

Одні з них повернулися, інші – загинули… Не можна забувати про цю гірку 

сторінку нашої історії! Цих людей ще називали «остарбайтерами», а насправді вони 

були мучениками, невільниками…   



	Литвиненко	 Поліна	 Петрівна	 народилася	 у	 селі	 Крапивна	 у	 1924	 році.	

Записали	ж	 1925	 рік.	 Двічі	 доля	 випробовувала	юну	 дівчинку.	 Уперше	 в	 роки	

Голодомору.	 Ледь	 Вижила.	 Рідні	 згадували,	 як	 виснажена	 голодом	 дитина,	

майже	 день	 йшла	 до	 родичів,	 які	 жили	 поблизу.	 Падала,	 піднімалася,	 йшла...	

Вижила	у	1933	році.	А	через	10	років	війна	на	декілька	місяців	забрала	доньку	у	

матері.	До	весни	1945	року	партизанка	Горпина	Гусь	нічого	не	знала	про	долю	

своєї	Поліни.		

У	 липні	 1943	 року	 сільські	 дівчатка	 йшли	 до	 сусіднього	 села.	 Раптом	 –	

назустріч	 німці.	 Тікаючи,	 ховалася	 попід	 кущами,	 але	 окупанти	 схопили,	

заарештували,	подумали,	що	партизани,	кинули	до	Ніжинської	в’язниці.			А	далі	

–	Німеччина.	Місто	Лаїзберзг.	

Працювали	 на	 заводі	 з	 переробки	 овочів	 (перебирали	 картоплю,	 моркву,	

буряк)	 і	 знову	 –	 Голод.	 Поліна	 Петрівна	 згадувала	 –	 їли	 гнилу	 картоплю.	 Хто	

сміливіший,	 крали	 овочі,	 а	 вона	 боялася.	 Жили	 в	 казармах.	 Холод.	 Сирість.	

Звільнили	 27	 лютого1945року.	 Тяжким	 було	 повернення	 додому.	 Спочатку	

їхали	потягом.	Після	бомбардування	вже	добиралася	пішки,	–	«своїм	ходом».		

      Слово учителя. Таміла Миколаївна Сукач. Час невблаганний. Але й досі 

болять рани в тих, кого ця війна не обійшла стороною, в кого вона влучила раз і 

назавжди. Жодні документи, вражаючі цифри не розкажуть про ті нелюдські умови 

існування, у яких опинилися мої співвітчизники краще за них самих. Грудина 

Харитина Сергіївна, жителька села Сального, народилася  в 1922 році.  За її 

плечима  довге і важке життя, але про війну вона згадує так, ніби все відбувалося 

вчора. Вона – колишній остарбайтер. 12 травня 1942 року була вивезена до 

Німеччини. Везли їх  у вантажних вагонах більше тижня, спати доводилося на голих 

дошках, їсти майже не давали. Коли прибули до місця призначення, то їх оглянули 

лікарі. У Харитини Сергіївни була довга і красива коса, наказали  відрізати. 

           Дівчина потрапила в село Найтер до пана Войко. У нього було ще 18 

робітників: росіяни, поляки, румуни, словаки. З України вона була одна.  Робітники-

невільники  виконували різні сільськогосподарські роботи, доглядали  за худобою та 



обробляли землю. Син пана Курт непогано ставився до робітників. Але, коли його 

забрали на фронт, то старий пан почав знущатися  з них. Особливо ненавидів 

українців і росіян.   Але найгірше в неймовірно тяжкому житті «східних робітників» 

– це нікчемне харчування та непосильна праця. Їсти давали варений буряк, кашу. 

зварену на перегоні, та трохи хліба. Робочий день тривав 15-16 годин на добу, без 

вихідних, без перерв на обід. Працювали невільники під постійним наглядом. За 

найменші порушення, за відволікання, розмови  били. Харитина Сергіївна  з болем 

згадує про те, як одного разу, працюючи біля молотарки, поранила коліно, кров 

тече, боляче, а перев’язати  не має права, бо пан бити буде. А побоїв від господаря 

зазнавала не раз. Спали робітники у холодному приміщенні, на зиму переходили в 

сарай до худоби. Одяг на кожному був обірваний настільки, що голим тілом світили, 

нижньої білизни зовсім не було. 

          Одного разу до пана приїхав інший пан з дружиною. Та аж жахнулася, 

побачивши в якому одязі робітники. На другий день пані прислала багато 

поношеного одягу,  і невільники змогли одягнутися. 

         Коли війна наблизилася до них, то господар вже боявся їх бити. Харитина 

Сергіївна  згадує з яким нетерпінням чекала визволення, скільки радості і сліз було. 

Зворушливо говорить вона про дружбу, яка виникла  між невільниками різних 

національностей, про те, як вчилися співати народні пісні і українські, і польські, і 

румунські, як поляки навчили танцювати польські танці. Після приходу наших 

військ дівчина працювала спочатку на маслозаводі, а потім в офіцерській їдальні. 

         По закінченню війни,то її з іншими дівчатами відправили гнати 120 корів у 

Росію, в місто Калінінград. Гнали полями, не бруківкою. Дорога була важкою, 

тривала понад три місяці, проте крила виростали, адже поверталися до рідного 

краю. Коли перейшли кордон, то всі попадали на коліна і цілували землю, плакали, 

адже вони  всі думали, що вже ніколи її не побачать. З Калінінграда  в Україну 

добиралася через Москву. Видали їй пропуск, 2500 карбованців та дві буханки хліба 

на дорогу. Запам’яталася зустріч із старцем у Москві, який низько поклонився їй , 

молодій дівчині, провів на Київський вокзал і сказав, що молитиметься за неї. 



Харитина Сергіївна  приїхала до Ніжина, а тоді пішки у рідне Сальне. Не знала вона 

потім ніколи такої легенької дороги, як та, що вела додому. Першим вона побачила 

собаку. Вірний пес заскавулів, стрибнув на груди, облизав, а в самого котилися 

сльози. Більш ніколи в житті вона не бачила, щоб плакав собака. 

         Повернулась додому в кінці жовтня 1945 року, а там повно горя. У сестри 

Одарки, яка померла ще до війни, загинув чоловік, залишилося сиротами троє дітей, 

виховання яких впало на плечі Харитини. А там злягла від горя  друга сестра 

Федося, отримавши похоронку на чоловіка. І в неї троє дітей. Все витримала 

Харитина Сергіївна, всіх обігріла, бо роду міцного, жилавого, а  душі лагідної. 

         Особисте життя не склалося. Проте трохи щастя випало і їй, у 1955 році 

народила доньку Валентину, виховала чесною і порядною людиною, дала освіту. Її 

великої душі  та любові вистачило на всіх рідних, бо всім допомагала всіх 

підтримувала. 

 Має  Харитина Сергіївна свій секрет довголіття: любити людей і все навколо, 

бачити красу  у всьому.  З висоти своїх років вона заперечує війну, будь-яке  

насилля. Адже людина народжена бути вільною, для творення, і тільки в цьому вона 

невмируща. 

Слово учителя. Черненко Т.В. 

Пам’ять живих – це продовження тих,   хто переступив поріг вічності. Вона 

нетлінна й безсмертна. Вона втілюється не тільки в бронзі,  мармурі,  граніті, вона 

живе в душах людей, в спогадах про ті уже далекі, але до болю                                                                                                                                 

тривожні роки війни.  Вогонь пам’яті вищий за усі обеліски, бо то – вогонь Серця.   

Пам’ять про героїв живе у серцях вдячних нащадків. 

Учень	Нікіта	Головенко	виконує	пісню		«Я	не	хочу	гратись	у	війну».	

Дякуємо	 за	 увагу!	 Ми	 познайомили	 вас	 з	 невеликою	 кількістю	 «живих	

жіночих	історій».		Продовження	можливе...	

	

Інформація	 про	 проведений	 захід	 розміщена	 на	 офіційних	 сайтах	



Ніжинської	 районної	 державної	 адміністрації,	 відділу	 освіти,	 на	 сторінках	

учасників	у	фейсбуці.	
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