
 

 

 
 

Виховний захід «Вшанування пам’яті героїв Крут» 
проведено у групі Ст-30. 

Урочисте оформлення класної кімнати, зокрема 
національна символіка, зелена гірлянда з гілками 
калини, плакати, ілюстрації, що свідчать про 
історичні події на Україні, написи: «В пам'ять про 
студентів, які полягли за волю України у січні 1918 
року. 

 
 
«Спливуть часи, як паводки дніпрові, 
Одвічну мрію здійснить Україна 
Й під Крутами, на плитах мармурових, 
Про вас лунатиме пісня соколина» 
Лунала пісня «Слава героям Крут» 
Учні виступали з підготовленою інформацією за 

планом: 
 передісторія подій; 
 операція захоплення більшовиками Києва; 
 здеморалізований стан українських військ, 

стомлених війною; 
 створення студентського куреня Січових 

стрільців; 
 хід бою на станції Крути; 

 версії про трагічні події під Крутами; 
 вшанування пам’яті; 
 урочисте перепоховання загиблих 

студентів; 
 відлуння подій під Крутами у поетичній 

творчості П. Тичини, В, Терена, Яр. 
Славутича, Б. Стельмаха. 
 

 
 

Увазі учнів для перегляду були надані 
ілюстрації: 
«Урочисте перепоховання студентів у Києві 19 
березня 1918 року» 
«Символічна могила і дерев’яний хрест крутян 
на Аскольдовій могилі у Києві» 
«Акція пам’яті героїв Крут 29 січня 2011 року» 
 «Монумент битви під Крутами1918 року» 
«Могила бійців на Лук’янівському цвинтарі» 

Кожен з присутніх на цьому заході 
переконався  
у  головному: 
ця дата (29 січня 1918 року) є надзвичайно 
значущою для української нації. Як частина її 
минулого Крути ввійшли в історію України як 
символ національної честі.  
 

Класний керівник групи Ст-30,  
викладач української мови 
 та літератури Костюк Т.І. 
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Війна – це сум і жаль і муки 
 Пам’ятати історію рідної землі – святий обов’язок 

кожного громадянина своєї держави.  
У часи Великої Вітчизняної війни мешканці міста 

Куп’янськ жили і працювали в надзвичайно складних 
умовах. Стійкість куп’янчан, їх незламність і віра в 
Перемогу за любих обставин  викликає  гордість і 
повагу  сучасників.  

Героїзм і мужність наших земляків – то вічний 
спадок про який треба пам’ятати завжди. Ми повинні  
турбуватися про тих справжніх героїв, які важко 
працювали в тилу та звільняли наш край від окупації 
фашистськими загарбниками. 

Близько 15-ти тисяч куп’янчан - добровольців 
мобілізованих і кадрових військових стали 
учасниками Великої Вітчизняної війни. 

Однією з них була Сухарева Олександра 
Григоровна. 

 
03.02.2014 року – день визволення нашого міста 

Куп’янськ. 
Словами щирих побажань, квітами та цікавим 

подарунком учні групи Пм-8 привітали Олександру 
Григоровну з цим святом, а також з Днем народження, якій 
вона святкує в цей день. Ветерану виповнилося 90 років.  

Під час бесіди Олександра Григоровна розповіла про 
життя в далекі і важкі роки війни, про свої нагороди і про 
любов до життя. 

Група Пм-8 перейняла естафету шефства над ветераном 
від групи Пм-6, яка випустилася в 2013 році. 

Ми сподіваємося, що наші учні завжди будуть 
пам’ятати подвиг ветеранів тої далекої війни, тому що без 
поваги до минулого немає майбутнього! 

Шариш Н.В. 
викладач спецдисциплін ВПУ-27 

 
До 25 річниці виведення 
військ з території 

Афганістану 
Пам’яті воїнів, що загинули у страшній 

афганській війні, присвячена зустріч учнів ІІ 
курсу із випускниками нашого навчального 
закладу – учасниками бойових дій в Афганістані, 
а саме: Головою Куп’янського блоку усіх 
ветеранських організацій, випускником ВПУ-27 
1975 року - Шкарлетом Сергійєм Юрійовичем та 
заступником голови Куп’янського блоку усіх 
ветеранських організацій, випускником ВПУ-27- 
Кулишем Юрієм Петровичем. 

 
Виховна година 11.02.14 «Ми будем довго 

пам’ятати і вам забути не дамо», яка відбулася в 
групах автослюсарів з нагоди 25-ої річниці 
виведення військ з території Афганістану, 
допомогла учням дізнатися про політичні 
передумови військових подій в далекій чужій 
країні. Учні почули спогади очевидців, а також 
ознайомилися з рядом відеоматеріалів, що були 
проникнуті духом афганської війни. 

12.02.14 щирим відвертим спілкуванням став 
вечір спогадів учнів ВПУ-27 із воїнами - 
афганцями. Всі учасники заходу були 
переповнені скорботою, повагою та пошаною до 
юнаків, що віддали своє життя, виконуючи 
інтернаціональний обов’язок. Відверто 
спілкувалися з учнями Шкарлет Сергій 
Юрійович - Голова Куп’янського блоку усіх 
ветеранських організацій, учасник бойових дій в 
Афганістані та заступник голови Куп’янського 
блоку усіх ветеранських організацій, учасник 
бойових дій в Афганістані Полосенко Андрій 
Павлович. 

 
Над номером працювали: 

Хаустова Л.Ю., Лежнюк Ю.А. 
Відповідальний редактор  Хаустова Л. Ю. 

Головний редактор Кравцов В. А. 
 


