
 Вшанування пам’яті 
 

    У рідній Мишоловці на честь Марії 
Боровиченко названо вулицю. Також 
вулиця її імені є у російському селищі 
Івня Бєлгородської області. 
     На фасаді школи № 122 м. Києва, де 
навчалася Марія, встановлено 
меморіальну дошку, біля школи 
відкрито пам’ятник, а школа носить 
ім’я Героя Радянського Союзу 
Марії Боровиченко. 

         

  
 
  

Література про Марію 
Боровиченко 

 

     Родимцев, О. Марійка з 
Мишоловки : док. повість / Олександр 
Родимцев ; літ. запис П. Ф. Сєверова ; 
пер. з рос. О. А. Підвишинської. 
Незгасне полум’я : док. повість / Павло 
П’ятишкін ; літ. запис Л. Є. 
Василевської. – К. : Веселка, 1980. – 303 
с. – (Юні герої). 

 

Образ Марії Боровиченко 
в кіномистецтві 

     У 1965 році на екрани країни 
вийшов художній фільм «Нет 
неизвестных солдат», знятий на 
кіностудії імені О. Довженка режисером 
С. Цибульник за повістю генерала 
Олександра Родимцева «Марійка з 
Мишоловки». Роль Маші виконала 
актриса Наталія Ричагова. 
 

 
 
 

    Якщо Ви хочете дізнатися 
більше про життя і боротьбу 
мужньої санітарки і розвідниці 
Марії Боровиченко, завітайте до 
нашої бібліотеки. 

 
Контактна інформація 

 
Адреса: 

м. Київ, вул. Жукова, 22 
 

Телефон: 
(044)518-52-41 

 

Централізована бібліотечна 
система Деснянського району 

м. Києва 
 

Бібліотека № 119 для дітей 
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 (за проектом „Треба жити і 
пам’ятати» до 70-х роковин 

визволення України від фашистських 
загарбників) 

 

Пам’ятка 
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              Шановні читачі ! 
     
       До вашої уваги пропонується 
пам’ятка, складена в рамках проекту 
Деснянської ЦБС „Треба жити і 
пам’ятати” до 70-х роковин 
визволення України від 
фашистських загарбників і 
присвячена уродженці Київщини, 
Герою Радянського Союзу, мужній 
розвідниці й санінструктору Марії 
Боровиченко. 
 
«Сто раненых она спасла одна 
И вынесла из огненного шквала, 
Водою напоила их она 
И раны их сама забинтовала. 
Сто жизней молодая жизнь зажгла 
И вдруг сама погасла в час 
                                               кровавый... 
Но сто сердец на славные дела 
Её посмертной вдохновятся 
                                                     славой.» 
                   Муса Джалиль «Смерть 
                                               девушки» 
     У роки Великої Вітчизняної війни 
на фронті боротьби з нацистськими 
загарбниками в лавах Червоної армії 
боролися пліч-о-пліч з чоловіками 
800 тисяч жінок і зовсім молодих 
дівчат. 
     Серед прославлених героїнь 
Великої Вітчизняної війни була і 
Марія Боровиченко. З’явившись на 
самому початку війни в штабі 5-ї 
повітряно-десантної бригади з 

важливими даними про 
розташування ворога, Маша відразу 
завоювала довіру командування і була 
залишена в бригаді санітаркою, а 
згодом стала ще й розвідницею. Двічі 
Герой Радянського Союзу, генерал 
Олександр Родимцев, який 
командував бригадою, після війни 
написав повість «Марійка з 
Мишоловки», що стала одним з 
небагатьох майже документальних 
свідчень про подвиги хороброї 
дівчини. 
     Мишоловка – це невелике селище 
поблизу Києва, де 21 жовтня 1925 
року в сім’ї робітника народилася 
відважна героїня. У віці 10 років 
Марійку спіткало велике горе – 
померла мати. На виховання її взяла 
рідна тітка Євдокія Бурлацька, яка 
згадувала, що Марія любила природу, 
музику, спів, танці і спорт, мріяла 
стати педагогом або лікарем. Але цим 
мріям не судилося здійснитися – 
почалася війна. На цей час дівчинка 
закінчила 8 класів і вступила на курси 
медичних сестер. 
      Вже у перших боях  у складі 
повітряно-десантної бригади Марійка 
виявила професіоналізм і сміливість. 
Зокрема, 4 і 5 вересня 1941 року в 
бою біля Конотопа на річці Сейм 
дівчина врятувала життя більше 20 
пораненим воїнам. А коли на 
переправі з’явилися окупанти, вона 
допомогла кулеметникові вести 
вогонь. 

       У кінці вересня 1941 року Марія 
брала участь разом з бійцями-
розвідниками в небезпечному рейді 
до тилу ворога. Вночі вони знищили 
автоколону противника з пальним 
для танків і майже весь гарнізон. 
Марійка самовіддано боролася з 
фашистами, наражаючи себе кожної 
хвилини на смертельну небезпеку. 
       14 липня 1943 року Марія 
Боровиченко героїчно загинула у боях 
під Курськом на очах бійців свого 
підрозділу, рятуючи пораненого 
офіцера. Бійці, натхненні її подвигом, 
пішли в атаку і відкинули ворога. 
Похована Марія Боровиченко в селі 
Орловка Івнянського району 
Бєлгородської області.  
       

Нагороди 
Марії Боровиченко 

-  14 лютого 1943 року Марія 
Боровиченко нагороджена медаллю 
«За бойові заслуги»; 
 

-    6 травня 1965 року Указом 
Президії Верховної Ради СРСР 
сержантові Марії Сергіївні 
Боровиченко  посмертно присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу 
«за зразкове виконання бойових 
завдань командування на фронті 
боротьби з німецько-фашистськими 
загарбниками в роки Великої 
Вітчизняної війни і проявлені при 
цьому відвагу і героїзм». 
   


