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імені в.г. короленка

Стаття ілюструє процес мобілізації до червоної армії студенток педагогічного закладу Полтави у часи ні-
мецько-радянської війни 1941-1945 року. застосування методу контент-аналізу дозволило проілюструвати 
залучення дівчат вишу оборонної роботи, визначити освітній рівень мобілізованих, час призову; виявити 
мотиви приєднання до збройних сил. розвідка написана у межах науково-дослідної роботи кафедри культу-
рології ПнПу імені в.г. короленка «регіональні виміри повсякденної культури україни XViii–XX століть».
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Постановка проблеми. війна руйнує буден-
ня. у разі ж затяжного протистояння, за 

якийсь час найагресивніші військові дії самі пе-
ретворюються на повсякденну реальність, у якій 
змушені вчитися жити пересічні дієвці історії. 
їхні долі різнить місце у цій війні: в копах, у тилу, 
в евакуації чи у полоні. Проте, єднає одне: життя 
на межі невизначеності, породженої мінливістю 
воєнних успіхів, та побутового пристосування на-
віть до найжахливіших умов. у роки німецько-
радянської війни все це проявилося якнайвидні-
ше у долі українців. територію їхньої держави 
прокотилися хвилі відступів та наступів. зміню-
валися тоталітарні режими. а разом із ними час-
то різнилися й соціальні ролі, які довелося ви-
конувати людям у новій реальності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема участі у війні є багатогранною. історіографіч-
ний опис самих лише праць може зайняти декіль-
ка багатотомників. нас цікавлять праці, наближені 
за предметом дослідження. зокрема, гендерна 
сторона воєнного повсякдення широко висвітле-
на у колективній монографії «Жінки центральної 
та Східної Європи у другій світовій війні» (2015) 
за редакцією докторки історичних наук г. грін-
ченко та кандидаток історичних наук к. кобченко 
та о. кісь [20]. Побут студентської молоді укра-
їни у роки німецько-радянського протистояння 
з багатим ілюстративним матеріалом подає проект 
«100 років студентства» інтернет-журналу «Студ-
вей» [1]. Питання життя вихованців Полтавсько-
го педагогічного вишу у 1941-1945 рр. висвітлене 
у ювілейних виданнях, присвячених 95-літтю [19] 
та 100-річчю цього навчального закладу [22].

метою даного дослідження є аналіз актив-
ності полтавських студентів у лавах радянської 
армії у ході німецько-радянської війни.

Хронологічні межі статті охоплюють пері-
од із 22 червня 1941 (часу початку воєнних дій 
третього рейху проти СрСр) до капітуляції ні-
меччини у 1945 р. та першої хвилі демобілізації 
студентів-освітян. географічні межі публікації 
первинно пов’язані з Полтавщиною та обласним 
центром. вторинно – з територією СрСр в ці-
лому та урСр зокрема, на рівні з європейськи-
ми країнами, що стали театром військових дій. 
у межах наших пошуків ми вдаємося до взаємо-
доповнюючих методів макро– та мікроісторич-
них студій. джерельну базу становлять 1028 під-

шивок під загальною назвою «особова справа 
студента» Полтавського педагогічного інституту 
імені в.г. короленка, які навчалися у закладі 
з 1943 по 1953 роки. Проблема джерел полягає 
у тому, що ми спроможні відтворити лише при-
близну картину мобілізації студентської молоді. 
автобіографії – спадок тих, хто вижив у війні. 
ми не знаємо, скільки молодих людей не повер-
нулося з фронту. також невідомо, скільки ко-
лишніх освітян після закінчення збройного про-
тистояння вирішили не поновлюватися у лавах 
студентів вищого педагогічного закладу Полтави. 
і, з рештою, залишалася частина тих, хто по-
носився у виші чи вступів до нього уже після 
1953 р.: хтось продовжував нести службу, хтось 
подав документи на заочний відділ.

виклад основного матеріалу. у 2015 р. біло-
руська письменниця Світлана алексієвич отри-
мала нобелівську премію з літератури за книгу 
документальних нарисів «у війни не жіноче об-
личчя». Своєрідним прологом до видання є діалог 
авторки з істориком, у якому з’ясовується місце 
жінки у війні. Серед іншого, лунає наступна дум-
ка: «у радянській армії воювало близько міль-
йона жінок. вони опанували всі військові спеці-
альності, в тому числі і найбільш «чоловічими». 
навіть виникла мовна проблема: у слів «танкіст», 
«піхотинець», «автоматник» до того часу не іс-
нувало жіночого роду, тому що цю роботу ще ні-
коли не робила жінка. Жіночі слова народилися 
там, на війні...» [2, c. 2].

дослідження з історії Полтавського педінсти-
туту зауважують перший наказ директора вишу 
П.м. асеєва про мобілізацію до лав радянської 
армії 10 співробітників закладу. вони констату-
ють факти залучення молоді у винищувальні під-
розділи, кампанії по здаванню донорської крові на 
потреби фронту, залучення до риття окопів тощо. 
однак, не мають ілюстрацій реальної активнос-
ті часто через обмеженість джерельної бази, яка 
в основному складалася з наказів дирекції. Суди-
ти про студентів-військових можемо лише з га-
лереї портретів учасників та загиблих на фронті. 
однак, з-поміж 26 лише 3 – освітянська молодь, 
а жінок – теж лише три (викладачки о.Ф. ганич, 
л.С. ліхіна та л.л. мазуренко [22, c. 64–65]). 

Серед тисячі автобіографій студентів Полтав-
ського педагогічного інституту знаходимо 30 тих, 
що говорять про участь студенток у військових 
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діях. загалом показник мобілізованих освітянок 
склав 2,9% від загального числа повоєнної студент-
ської молоді. Близько 73% мобілізованих пішли на 
фронт зі стін Полтавського педінституту. троє були 
на той час вихованками київського [13], новоросій-
ського [6] та осипенківського освітянських вишів [5]. 
одна майбутня учителька української мови до ві-
йни здобувала медичний фах у харківський фель-
дшерській школі [10]. Прикметно, що четверо осві-
тянок на час поповнення лав червоної армії були 
ще школярками [7]. одні лише вчилися у старшій 
школі [16], другі саме закінчували випускові класи 
[11], треті просто не встигли вступити до вишів [8].

Поглянемо на те, коли і якого віку дівчата 
поповнювали ряди армії в залежності від хвиль 
мобілізації, ініційованих радянською владою з по-
чатком війни з німеччиною. нам відома інфор-
мацію про час військової служби 27 студенток. 
троє інших не вказали точного моменту її по-
чатку. Президія верховної ради СрСр оголосила 
загальну мобілізацію чоловіків 23-36 років уже 
23 червня 1941 р. із загального призваних осві-
тянок, 11 дівчат стали до служби саме упродовж 
24-26 червня 1941 р. [3]. разом із другою загаль-
ною мобілізації військово-зобов’язаних відповідно 
до наказу державного комітету оборони №585-сс 
від 26 серпня 1941 р., Полтавщина мала мобілізу-
вати 18-19 річну молоді [21]. Бачимо, що у серпні, 
вересні та жовтні того ж року до армії потрапили 
ще 3 дівчат. можемо припустити, що 5 інших із 
19 призваних до армії у 1941 р. почали виконува-
ти свій обов’язок перед Батьківщиною саму у цей 
відрізок часу з червня по жовтень, бо жодна не 
визначила зиму або ж кінець 1941 р. початком не-
сення служби. із трьох дівчат, які стали частиною 
збройних сил 1942 р., коли територія україни чи 
не повністю була під рейхом, лише одна, двадця-
тирічна анна мирна, була мобілізована 11 квітня 
[6]. двоє інших зробили вибір служити добровіль-
но, коли були в евакуації. так, Євгенія мандро-
апродова кинула навчання у виші новосибірська 
[14], а ніна канонова вирішила не закінчувати 
9 класу у Башкірський арСр через бажання іти 
стопами матері, котра на той час уже працювала 
медичною сестрою на Білоруському фронті [8]. 

Cаме фактор добровільності початку служ-
би рухав 2 дівчатами, що влилися до лав армії 
у 1943 р.: бажанням воювати пояснили рішучий 
крок тоді ще дев’ятикласниця катерина Бабенко 
[11] та третьокурсниця педінститут марія Бар-
дакова [9]. остання зробила такий вибір вдру-
ге. уперше майбутня філологиня пішла добро-
вольцем до армії у жовтні 1941 р., після того, як 
ледь не потрапила у полон на оборонних роботах 
у Семенівському районі Полтавщини. у складі 
резерву політскладу Південно-західного фронту 
у серпні 1942 р. вона потрапила в оточення райо-
ні с. ольховатка воронезької області. а вже у ве-
ресні 1942 біля р. дон дівчину схопили мадярські 
жандарми й посадили до концентраційного табо-
ру. молода освітянка декілька разів намагалася 
втекти звідти, проте, її ловили, аж поки у січні 
1943 р. вона не вчинила останню вдалу спробу 
втечі. Після перевірки у Бобровському нквС 
студентка прибула в село іразово курської об-
ласті, де знову виявила бажання служити.

у 1944 р. лави червоної армії поповнилися 
6 студентками Полтавського педінституту. з них 

лише одна була розподілена на службу після 
спеціальної підготовки [18]. всі інші зауважува-
ли, що поповнили ряди рСча за власним бажан-
ням [5]: одна наголошували на тому, що замори-
лися переховуватися [4], інші акцентували увагу 
на бажанні помститися окупантові [7], інколи на-
віть не називаючи себе військовослужбовцями, а 
«вільнонайманою» в армії [15].

говорячи про вікові рамки мобілізованих, за-
уважимо наступне. наймолодша учасниця війни 
з числа студентів ПдПі 1943-1953 рр. приєдна-
лася до збройних сил у 1942 р. у віці 17 років [8]. 
у 23 роки у 1944 р. до служби стала студентка 
осипенківського педінституту ганна василенко 
(через те, що приєдналася після звільнення Пол-
тавщини) [5]. загалом, 40% студенток починали 
служити у робітничо-селянській червоній ар-
мії у віці 20 років (10 у 1941 р. та 2 у 1942 р.). 
По п’ятеро освітянок досягли віку 21-22 років. 
у 1941 р. мобілізували чотирьох двадцятиодноріч-
них студенток, у 1944 – одну. двадцятидворічні ді-
вчата стали частиною збройних сил у 1941 (двоє), 
1943 (одна) та 1944 рр. (двоє осіб). По троє вихова-
ниць педагогічного закладу Полтави відправилися 
на службу у віці 18 (двоє у 1941 р. та 1 у 1944 р.) 
та 19 років (по одній 1941, 1943 та 1944 рр.). 

говорячи про наймолодших учасниць війни, 
не можемо оминути факту участі школярки-
семикласниці марії конець (згодом студентки 
мовно-літературного факультету педінституту) 
у роботі підпільної організації у якості зв’язкової 
[17]. однак, її до статистики обрахунку студен-
ток на службі ми не зараховували.

говорячи про зайнятість жінок на фронті, ми 
не можемо оминути питання, чи отримували мо-
білізовані дівчата додаткову освіту, перед тим, як 
стати до служби? зважаючи на різні сфери ді-
яльності, про це говорити з одного боку складно.  
з іншого все очевидно. ми не маємо свідчень про 
сферу діяльності 8 дівчат (майже 27%). інколи ді-
вчата просто не вказували її. так, другокурсни-
ця з природничого факультету віра звенигород-
ська лише констатувала факт служби: «призвана 
16 серпня 1941 в армію, служила до 16 жовтня 
1945 року» [12]. Проте, 22 інших перебували в ар-
мії на 12 різних посадах. часом за час несення 
служби студентка могла змінити декілька профе-
сій, тому ми заносили одну й ту саму особу до різ-
них категорій у разі наявності таких фактів. Були 
випадки, коли так само не вказувалося місце не-
сення служби, але є посада та емоційне забарв-
лення розповіді могло свідчити про безпосереднє 
перебування на лінії вогню. наприклад, антоніна 
Сухенко після звільнення окупованої диканьки 
«пішла в армію добивати німецького гада у політ-
частину агітатором, за що навіть відзначена гра-
мотою на 8 березня від командування [13]».

Серед штабних посад можна назвати роботу 
у якості секретаря комсомольської організації 
батальйону [14], скарбника-діловода фінвідділу 
військової частини [9], секретаря-машиністки ав-
торемонтному відновлювальному батальйоні [15], 
працівниці їдальні частини резерву політскладу 
південно-західного фронту [9], та писаря у відділі 
кадрів українського штабу партизанського руху. 
для останньої роботи студентка мовно-літера-
турного відділу галина крапива з серпня 1943 по 
січень 1944 р. вчилася у школі особливого при-
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значення при українському штабі партизанського 
руху міста електросталь московської області [16].

Специфічну підготовку довелося пройти й ви-
хованиці фізмату зіні тарнавській. дівчина була 
курсанткою новосибірської автошколи з трав-
ня 1943 р., потім опановувала фах телефоністки 
третього розряду у воронезькій та московській 
школах радіоспеціалістів, і лише потім, у серп-
ні 1944 р., була направлена на карельський, а 
згодом перекинута на 2-й Білоруський фронт. 
вражає ставлення дівчини до свого життєвого 
багажу, який включав участь у війні. вона завер-
шила свою біографію цілком скромно: «такий мій 
коротенький життєвий шлях» [18]. майже 73% 
із тих, про чию активність відомо достеменно, 
були задіяні у сфері медичного обслуговування 
військових.

отже, можемо зробити проміжні висно-
вки щодо участі полтавських освітянок у лавах 
збройних сил СрСр:

1) вихованиці педінституту потравля-
ли в армію у ході декількох хвиль мобілізації, 
в основному у 1941 році, інколи вказуючи як 
причину приєднання до рСча добровільність або 
бажання помсти;

2) найбільша кількість стала до служби 
у 1941 р. (19 осіб) та під кінець війни у 1944 р. 
(6 осіб). у ході німецько-радянської війни прикли-
кали 5 осіб (1942 р. – 3 особи, 1943 р. – 2 особи);

3) у воєнних діях взяли участь переважно 
народжені 1921 р. (12 осіб – у віці 20 років), най-
молодша учасниця з числа повоєнних студенток 
(1927 р.н.) у часи війни була школяркою-семи-
класницею і була зв’язковою; найстарша сту-
дентка долучилася до армії у 23 р.;

4) майже третина освітянок не зазначила 
роду занять у збройних силах СрСр. інші пра-
цювали на 22 різних посадах;

5) студентки педагогічного інституту 
проходили спеціальну підготовку у школах 
радіозв’язку та школах особливого призначення;

6) штабна робота передбачала виконання 
обов’язків писарів, скарбників, діловодів, праців-
ників їдальні, телефоністок, агітаторів, секрета-
рів комсомольських осередків тощо;

7) більшість дівчат були мобілізовані у якос-
ті медичних сестер;

8) молоді освітянки служили як в тилових 
частинах, так і на всій території ведення воєнних 
дій: карельський, 2-й Білоруський фронт тощо.
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студентка-педагог в красной армии  
времен немецко-советской войнЫ

аннотация
Статья иллюстрирует процесс мобилизации в красную армию студенток педагогического заведения 
Полтавы во времена немецко-советской войны 1941-1945 года. Применение метода контент-анализа 
позволило проиллюстрировать привлечения девушек вуза оборонной работы, определить образова-
тельный уровень мобилизованных, время призыва; выявить мотивы присоединения к вооруженным 
силам. разведка написана в рамках научно-исследовательской работы кафедры культурологии ПнПу 
имени в. г. короленко «региональные измерения повседневной культуры украины XViii–XX веков».
ключевые слова: повседневности, студенты, немецко-советская война, высшая педагогическая школа, 
красная армия, мобилизация.
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STudenT-eduCaTiOnaliST in The red army  
during The german-SOVieT war

Summary
the article illustrates the process of mobilizing students of the pedagogical institution of poltava in the 
red army during the german-soviet war of 1941-1945. the application of the method of content analysis 
allowed to illustrate the attraction of girls of the university to the defense work, to determine the educa-
tional level of the mobilized, the time of recruitment; to identify the motives for joining the armed forces. 
the paper is written within the research work “regional dimension of the everyday culture of ukraine of 
XViii–XX centuries” of the department of Cultural studies of pnpu.
Keywords: everyday life, students, german-soviet war, higher pedagogical school, red army, mobilization.


