
 

 
 

 

ББааллааддаа  ппрроо  ппооддввиигг  
Стоїть над полем пам'ятник високий 
Слова на ньому золотом горять. 
А поряд – клени і поля широкі 
Про славний подвиг з вітром гомонять. 
У цих місцях колись кружляло лихо. 
Та не зламала нас фашистська злість. 
Постійте тут одну хвилину тихо 
І поле вам про подвиг розповість. 
…На смерть ми бились, відчайдушно бились! 
З оточення виходив батальйон. 
Пшеничним полем то «ура» котилось, 
То люта лайка чулась, то прокльон. 
- Відходьте долом. Я вас тут прикрию, - 
Сказав комбату гаряче солдат. – 
Фашистам шлях один я перекрию, 
Побільш лишіть патронів і гранат. 
Живий поганцям в руки я не дамся. 
Залишусь цілим – вас наздожену. 
За руку він з комбатом попрощався. 
Обняв як брата хлопець старшину. 
Нічим солдат в строю не виділявся, 
І горе всіх сприймав він, як своє. 
Як всі стріляв, в атаки підіймався, 
Та час прийшов – і ось він весь як є: 
Простий і скромний. А який великий 
В отім рішучім намірі своїм!.. 
- Здавайся, рус! – горланить недорікий, 
На крик той – черги і гранатний грім. 
Кінчаються патрони у солдата. 
Пробиті груди. Ще один ривок. 
Останню чергу давши з автомата, 
Упав боєць, вперед ступивши крок. 
Туман кривавий очі застилає. 
Гранати є, та він не може встать, 
Зусиллям волі смерть герой долає, 
Життя своє дорожче щоб віддать. 
Зімкнув міцніше губи посинілі, 
Кільце гранати мацає рука. 
Все ближче й ближче круки знавіснілі 
Підходять стовпищем до вояка. 
Уже над ним гримасою судомить 
Чиєсь зловісне і чуже лице. 
- Пора, - велить згасаюча свідомість. – 
З останніх сил рвонув туге кільце. 
І вдарив грім. І смерч здійнявся вгору. 
І клятий ворог згинув у вогні. 
А юнакові звихорене поле 
Колоссям чорним падало до ніг… 
Стоїть над полем памятник високий, слова на ньому золотом 

горять. 
Невтомно клени і поля широкі про славний подвиг вічно 

гомонять. 
Іван Сириця (м. Куп'янськ) 

Герої Великої Вітчизняної війни. На їх славі, на 
їх самовідданій вірності Вітчизні зростали і 
мужніли покоління. Вогонь їх сердець передавався 
в серця всіх тих, хто в наступні роки ставав на 
захист Батьківщини. На їх подвигах вчилися 
мужності і сміливості, патріотизму та інтерна-
ціоналізму. 

Згадує перший директор училища Куденко О.А.: 
«Це була жорстока і кровопролитна війна за всю 

історію людства." Все для фронту - все для 
перемоги!" - цей лозунг був дійовими знаменом 
для всього радянського народу. Поряд із 
дорослими мужньо і віддано вели боротьбу за свою 
Батьківщину підлітки та молодь. Вони були всюди: 
на заводах, фабриках, в колгоспах, рили окопи. 
Їхніми руками збиралися станкові кулемети, вони 
виготовляли автомати, гранати, міни. Вони 
збирали хліб на полях. Вони теж були 
захисниками. На заводах і фабриках вони 
замінювали дорослих чоловіків, які пішли на 
фронт. Праця в тилу - це теж була боротьба за 
перемогу в смертельній схватці з фашистами. 
Юнаки і дівчата, матері і сестри, дружини і 
подруги в цій нелегкій боротьбі не знали таких слів 
як "важко" та "неможливо". 

Серед таких ось громадянських бійців був і я. І 
хоч я не був учасником бойових дій і не знищував   
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фашистів зі зброєю в руках, і хоч я не дивився 
смерті в обличчя, та в свої 14-16 років я був 
активним учасником в розгромі фашистів.З червня 
1941 по липень 1942 року я працював на полях 
колгоспу, де ми збирали урожай хліба, копав 
протитанкові окопи, працював трактористом, і 
навіть двічі ходив у розвідку з розвідниками діючої 
армії.» 
 

Пошукова робота ВПУ-27 
Спогади колишніх працівників ВПУ-27 – 

учасників та свідків Великої Вітчизняної ійни 
Мелащенко П.М.: «Часто бувало так, що в бою 

поруч падав вбитий 
товариш. Його завертали у 
плащ-палатку і майже на 
тому ж місці ховали. Мені 
також довелося ховати 
свого друга. Одного разу в 
бою прямо по голові мені 
черкнув добрячий осколок. 
Ледь втримався на ногах. 
Торкнув голову – ніби 
ціла, махнув рукою та й 
побіг далі…» 

 
Трембак Г.В.: «Спогади повертають мене у 

травневий день 1942 року. Ми йшли полем додому. 
Десь були на півдорозі, коли в небі побачили 
німецький літак, який, як ми вже здогадалися по 
гулу, повертався після бомбування Вузлової. Гул 
наростав дуже сильно, як виявилося льотчик певне 
побачив нас, дітей, і опустився низько-низько, щоб 
нас трохи полякати. Ми могли бачити його обличчя. 
Він був зовсім рудий, веселий. Ми бачили, що він 
сміявся. Видно, продовжуючи нас лякати, він 
випустив прицільну кулеметну чергу. Ми кинулися, 
нажахані, у зелений хліб, щоб сховатися. Одна 
дівчинка впала закривавлена і ніби перерізана 
кулями. Впала нежива.» 

 

Самойлова Є.М.: «Вже у вересні 1941 року 
фашисти здійснили перший наліт великої групи 
бомбардувальників на станцію Куп'янськ-
Сортувальний. І нальоти були досить система-
тичними. 

Куп'янський залізничний вузол мав особливе 
значення для фронту. Саме через нього йшли 
ешелони з військовими та з бойовою технікою. 
Саме через нього в тил відправлялися санітарні 
поїзди з пораненими. Станцію бомбили дуже 
часто. Деякі бомбардування тривали довго, 
німецьких літаків було багато. Всюди рвалися 
бомби, палав вогонь, скриготало залізо, було дуже 
страшно…» 

 
Рожнов Г.М.: «Під час визвольного наступу 

радянської армії на початку лютого 1943 року на 
околиці близької до села Ново-Петрівка, Білої 
відбувся найкровопролитніший бій на Куп'янщині 
тієї пори. У жорстокій сутичці загинули сотні 
людей з одного й іншого боку. Села звільнили від 
загарбників.» 
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