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Робота   учениці 8 кл.  

Чернеччинської ЗОШ І-ІІІст.  

ім. М.В.Пилипенка  

Шведченко Юлії 

Керівник : Фененко О.М. 

Іванова доля 
 Зима нарешті відступила. Після надоїдливих холодів нарешті 

видалася сонячна днина. 

 Дід Хоменко (так по вуличному прозивають Фененка Івана 

Григоровича), підпираючись палицею, поволеньки вичовгав на 

вулицю, важко сів на лавці. Слава Богу, дочекався своєї вісімдесят 

восьмої весни. Довгенький вік відміряла йому доля – гріх скаржитися. 

Стільки ж то всього пережито: і голод, і холод, і робота до сьомого 

поту. Та гіршого, ніж чужина й неволя, немає нічого на світі. 

 … Коли почалася війна, п’ятнадцятирічного Івана не  

мобілізували: років не вистачило (народився в 1926 - му). Працював 

на полі поряд з дорослими зрання до смеркання. Аж тут, у 1943 році,  

німці село окупували. На другий же день усіх підлітків, котрих 

удалося знайти, зігнали на головний сільський майдан. Гвалт, грубі 

окрики чужою мовою, гавкіт собак, жіноче тужливе голосіння, адже і 

дорослі, і діти розуміли, що розпочинається тяжка німецька неволя… 

«Чи зможуть її всі пережити?», «А як то воно буде?» - такі питання 

непокоїли селян. 

 Сотень зо дві неповнолітніх, років по 13 – 15, юнаків і дівчат 

погнали пішки в Охтирку на залізничну станцію, потім повантажили 

до потяга та рушили до Конотопа. Тут жили майже місяць, під 

відкритим небом, за колючим дротом. Ще на батьківщині, а вже тяжка 

робота на окупантів. Заставляли знімати із залізничних колій рейки, 

різати на металобрухт. Продовжувала тривожити невідомість. 

Найсміливіші намагалися втікати. Одному, правда, вдалося, а ще двоє 

тяжко поплатилися за таку відвагу. На них спустили вівчарок. 

Невдовзі роздерті на шматки собаками тіла юнаків були викинуті 

серед табору як приклад того, що чекає на втікачів. Але не так легко 
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примусити людину плазувати. Розпочалися спроби обманути ворогів. 

Один земляк із Зарічного ( зараз село Українка Охтирського району) 

напився відвару з блекоти. Почалася в нього «падуча», йшла піна з 

рота. Німці перелякалися, що це якась хвороба, та й витягнули юнака 

за огорожу, та там і залишили помирати. А коли дія дурману 

закінчилася, він просто втік. Такому прикладу спробували 

послідувати й інші, але вороги їх «розсекретили» і розстріляли у всіх 

на очах. Так проходили день за днем. 

І ось уже сформований цілий ешелон, наповнений молодими 

невільниками з України. Розпочався довгий безрадісний шлях на 

Захід. У кожному вагоні, без вікон, із наглухо засуненими дверима, 

просто на підлозі розміщувалося п’ятдесят невільників, голодних і 

спраглих. Чувся плач, зітхання, здавалося, у самому повітрі літала 

чорна та непроглядна тривога, яка лякала невідомістю, передчуттям 

непоправного горя. Так  запам’яталося хлопцеві прощання з рідною 

землею 

 Потяг рухався так діб п’ять, а може, і більше. Нарешті 

приїхали. Ось вона, проклята Німеччина! Усіх вигнали з вагонів, 

вишикували на величезній брукованій площі. Там уже були «хазяїни», 

немолоді суворі чоловіки та гарно одягнені, ошатні молодиці, які 

прийшли вибирати собі робітників. І що за відбір тут розпочався, не 

гірший, ніж на невільницькому ринку у Стамбулі. Підлітків, ще майже 

дітей, ретельно оглядали, прискіпливо роздивлялися тіло, руки, 

зазирали до рота, оцінюючи зуби. Найміцніші потрапили на роботу в 

шахти, більшість дівчат – у найми до бауерів ( з німецької – багаті 

селяни). Івана погнали на автомобільний завод у місто Віттен. 

 Підприємство було розташоване повністю під землею. 

Працювало на ньому півтори тисячі людей: полонені французи, 

італійці, поляки, молоді невільники з України. Робочий день тривав 

дванадцять годин. Годували двічі – вранці давали лише кип’ячену 

воду. Щоденна їжа – варена капуста, шпинат, бруква ( це кормова 

рослина, схожа на чорну редьку ). Правду писав Платон Воронько у 

поемі «З Німеччини в Чернеччину». 

 Ох, і скупа  ж Німеччина: 
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 То жом, то брюква печена…. 

 А вороги, ще й підсміювалися : «Ми вас вітамінами годуємо!». 

У неділю давали чайну ложку цукру та 50 грамів масла, півхлібини – і 

розпоряджайся цим скарбом, як схочеш: хоч зразу їж, хоч на тиждень 

по крихті розтягуй. Хтозна, чи залишився б Іван живий, якби його не 

підгодовував полонений француз, котрий отримував допомогу з 

Міжнародного Червоного Хреста (українці ж такої допомоги не 

отримували). 

 Але найстрашніше було захворіти. Такі до бараків увечері не 

поверталися, і ніхто їх ніколи більше не бачив. І яким би безрадісним 

не було оце існування, але жити хлопцям хотілося завжди, тож 

продовжували свою щоденну боротьбу з долею. 

Та все на світі, що мало початок, обов’язково повинно колись 

закінчитися. Одної ночі невільники почули постріли, що наближалися. 

Згодом їх усіх розбудили та вигнали за територію заводу, вимагали, 

щоб невільники швидко рили окопи. На ранок у них увірвалися 

чорношкірі солдати. Тоді Іван вперше побачив таких людей – це були 

союзні американські війська. І нарешті зажевріла слабенька іскорка 

надії на звільнення.  

Але полонених не відпустили, як їм цього хотілося.  Усіх 

невільників невідомо з якої причини посадили на літаки та 

переправили до якогось жіночого монастиря, що знаходився на Ла-

Манші. Умови життя, звичайно, були тут набагато кращі. Їх помили, 

переодягли, нагодували. Працювати не заставляли, свободу 

пересування не обмежували. За час перебування у Франції ( а тривало 

це близько місяця) особливо подобалося Іванові спостерігати за 

відпливом і припливом протоки, коли вода або відходили від берега 

на декілька кілометрів, або підступала аж до будинків. У такий час 

місцеві жителі забороняли хлопцям з монастиря купатися, адже не 

кожен навіть кращий плавець зможе протистояти природному явищу.  

Постійно пульсувала лише одна думка: чому ж не відпускають, 

чого ждуть? На ці питання намагається відповісти Іван і сьогодні, але 

чи й не знав він про такі причини, чи пам'ять останнім часом стала 

слабшою… 
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Пригадує, як усіх полонених згодом вишикували в колони й 

пішки, долаючи по 40 кілометрів за день, гнали у табір 

репатрійованих.  Такої кількості людей, як там була, Іван ще ніколи не 

бачив. Їдальня працювала безперервно: одні закінчували снідати, інші 

починали обідати. У таборі юнак зустрів земляка. Це був письменник 

Іван Лозов’ягін (ширше відомий в Україні під псевдонімом Іван 

Багряний), як виявилося, родом із Куземина. Але спілкувалися вони 

недовго. Фененка, разом з іншими хлопцями та дівчатами, перевезли у 

місто Мюнхен, звідки вже й почали забирати додому. Пропонували 

молоді й залишитися тут. Були навіть такі, хто згодився на це. Та Іван 

разом із товаришем-односельцем Дмитром, з яким зустрівся  на 

чужині, прагнули будь-що повернутися . Після бесіди з 

представниками НКВС усіх українців переправили у Волковіцьк 

(Західна Білорусія), а вже звідти кожен прямував на батьківщину 

самотужки.  

І знову ж таки, як у того Платона Воронька:  

Чи довго ще 

Іти мені? 

- Та ні! 

Верстов із тисячу. 

Пройдеш луку 

Борисячу, 

А там кордон  

Із Польщею 

Поза селом 

Богольшею. 

А там піде 

Волинщина… 

- І там моя 

Охтирщина… 

 Спочатку потягом, у вагоні Червоного Хреста, дібралися до 

Сум, далі пішки, розпитуючи дорогу, декілька діб йшли у рідну 

Хухру.  
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 У село дісталися пізно вночі. Іван підійшов до своєї хати й 

тихенько постукав у шибку. Мати, почувши синів голос, ледве не 

зомліла, а батько так розгубився від хвилювання, що все бігав і бігав 

по хаті – не міг знайти вхідних дверей: рідні не знали, що він живий, 

тому не сподівалися вже побачити. 

 Через чотири доби всі, хто повернувся з Німеччини, мали стати 

на облік у районному відділенні міліції. Але не так легко могла 

пробачити батьківщина, хоч і насильницьку, але працю на благо 

ворога. До колгоспу не прийняли. Неодноразово серед ночі викликали 

на допити, побоюючись шпигунства. Роботу пропонували найтяжчу. 

Спочатку Фененка Івана зарахували робітником на Охтирський 

труболиварний завод. Працював позмінно при надзвичайно високих 

температурах. Більше року такої роботи ніхто не витримував, а він 

витримав п’ять. Згодом перейшов на Чупахівський цукровий завод. 

Більше п’ятдесяти кілометрів доводилося долати молодому чоловікові 

щоденно. І робив він це велосипедом. Нелегко було і там гроші 

заробляти. Та додавала сили рідна земля, власна сім’я . А це – 

найбільше людське щастя, заради нього можна витримати все: війну, 

неволю, тяжку працю, голодне життя, недовіру односельців... 

 … Десь у хмарах почулося курликання журавлів. Підвів дід 

Іван обличчя вгору, та птахів не побачив: щось очі підсліпуватими 

стали. «Повертаються птахи додому, - подумав. – Не зраджують 

Батьківщину». Іван теж був вірний землі, що його породила, не боявся 

дивитися людям у вічі, тож спокійно й пішов з життя, коли прийшов 

його час. І знову курликатимуть цієї весни журавлі, тужливу пісню 

заспівають вони пролітаючи над могилою мужнього старого воїна. І 

ще не одне покоління у родині Фененків будуть розповідати яка 

нелегка та все ж по своєму щаслива була Іванова доля… 
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  Робота учениці  9 класу  

Рибальської  ЗОШ І-ІІІст. 

                                                     Третяк Анни 

                                                                         Керівник:  Шульга Н.В. 

                                        

                                                  Струни пам’яті   

Стоїть у музеї кобза. Величава і мовчазна. А торкнеться 

кобзар її струн — і озоветься вона сумом і жалем, а то раптом 

забринить гордо й волелюбно.  

Так і пам'ять людська: лиш доторкнись до однієї з її струн, як 

прокинеться невидимий місток спогадів чи то у щасливе безтурботне 

дитинство, чи у грізні воєнні роки… 

Рано навесні, як тільки розтанув сніг, ми з однокласниками і 

класним керівником вирішили посадити тюльпани біля монумента 

Слави. Хочемо, щоб до 70-річчя Великої Перемоги квіти зацвіли 

червоним багаттям пам’яті. І ось центральний парк… Монумент 

Слави… Воїн, впевнено тримаючи за плечем автомат, будь-якої миті 

готовий захищати рідну землю від ворога, у глибокій задумі схилив 

голову, вшановуючи загиблих побратимів. Поруч — пам’ятник 

матері, яка, стоячи на колінах, молиться за своїх синів і дочок. А на 

гранітній стелі викарбувані імена односельчан, що у Велику 

Вітчизняну війну пішли захищати рідну землю і не повернулись.  

Мою увагу привернуло прізвище Рогальський, викарбуване 

поряд з десятками інших. Я довго вдивлялась у ці імена, за якими 

чиїсь долі, чиєсь життя. Рогальська – прізвище моєї бабусі у дівоцтві. 

А тому, повернувшись зі школи, я розпитала рідних, що вони 

знають про того солдата. Як з’ясувалось, то був не мій дідусь. Але 

життєва дорога Рогальського Ігната Митрофановича, мого дідуся, 

виявилася надзвичайно героїчною. А почалася вона далекого 1919 

року в селі Бідани, де народився він у багатодітній селянській родині. 

Закінчив Рибальську семирічку в 1935р. На дійсну службу був 

призваний 10 жовтня 1939 р. 7 листопада 1939р. прийняв присягу. А 

вже коли мав повертатися додому, почалася Велика Вітчизняна війна, 

яка застала його на Кавказі. Єфрейтор Ігнат Митрофанович пройшов 
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усю війну наводчиком 46-ої гвардійської гарматної артилерійської 

запасної Одеської Червонопрапорної ордена Суворова ІІ-го ступеня 

бригади. Дідусь був першокласним наводчиком, хоча  до війни з 

технікою не мав жодної справи, але дуже хотів цьому навчитися. І 

тому, коли командир запитав у солдат, хто із них має навички роботи 

з технікою, молодий єфрейтор ні хвилини не вагаючись, ступив крок 

уперед. На ходу він учився у своїх товаришів, як поводитися з 

технікою. За короткий час Ігнат Митрофанович став майстром у своїй 

справі. 

 З війни солдата з нетерпінням чекали молода дружина з 

маленьким сином, батьки, друзі. І тільки їхня велика любов вселяла в 

нього непохитну віру і надію в те, що він обов’язково мусить 

повернутися додому живим і з перемогою. Було дуже важко, не 

днями, а тижнями сиділи в окопах під дощем, чекали наказу іти в бій. 

Вночі вкривалися шинелями, які майже зовсім не зігрівали. Але 

найтяжчим випробуванням була втрата товариша, з яким ще п’ять 

хвилин тому говорив про майбутнє, сміявся – і раптом смертельний 

постріл, його вже немає, не б’ється його молоде серце. 

І ось нарешті довгоочікувана перемога! Ця радісна звістка 

ощасливила мого дідуся в столиці Болгарії місті Софії і вже 25 травня 

1946 року він був демобілізований.  

За участь у Великій Вітчизняній війні Ігнат Митрофанович 

був нагороджений медалями та орденами. В 1943р. його нагородили 

«Орденом Слави», 3 червня 1945р. вручена медаль «За оборону 

Кавказу», 1944р. – «За мужність і відвагу», 13 січня 1946р. – «За 

перемогу над фашистською Німеччиною в Великій Вітчизняній війні 

1941-1945рр.». Дідусь також отримав ювілейні медалі: 26 грудня 

1966р. – «Двадцять років перемоги в Великій Вітчизняній1941-

1945рр.», 8 грудня 1976р. – «Тридцять років перемоги в Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945рр.», 29 квітня 1985р. – «Сорок років 

перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр.», 11 травня 1994р. 

«50 років перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр.», 16 

квітня 1979р. – «60 років Збройних сил СРСР». Дідуся Гната 14 

грудня 1979р. нагородили також медаллю «Ветеран праці»  
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А 21 червня 1997 року перестало битися його серце. На 

превеликий жаль, я не пам'ятаю дідуся живим. Рівно через три роки 

народилася я, його правнучка. Дідусь прожив, не зважаючи на всі 

випробування, довге і гарне життя. Він разом з дружиною виростив 

четверо прекрасних дітей. Мав міцну родину, багато друзів. Ось 

дідуся вже немає 18 років, але він і досі живий у наших серцях, ми 

його пам’ятаємо і любимо.       

Вдивляюся в імена на гранітній стіні… Скільки ж їх не 

повернулося з битв?! А скільки стояло б поруч зі мною вдячних їхніх 

дітей, онуків і правнуків, яким так і не судилося народитися на світ?!  

Схиляємо голови перед подвигами героїв Великої Вітчизняної 

війни: 

          Пробач мене, герою, за країну, 

Яку ти боронив своїм життям, 

          За всиротілу, змучену руїну, 

    За псів безбожних люті побиття… 

          Прости усіх, нездоланий герою, 

 За те, що не змогли вас вберегти, 

 За всіх, що впали поруч із тобою, 

        За всі гріхи незмолені прости! 
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Робота учениці 10 класу 

Сонячненської ЗОШ І-ІІІст. 

Качайло Таміли 

Керівник: Тищенко Л.О. 

 

                                                    Син полку 
 

                                                І нехай в його честь не стоїть обеліск, 

                                І нехай він не помер від ран. 

                                           Низько йому ти завжди поклонись, 

                                Він – великої війни ветеран. 

Велика Вітчизняна війна – одна з найбільших трагедій світу, 

найкривавіша драма в історії всього людства.   Немов  осколок 

увірвалася вона в серце нашого народу, як смерч пронеслася  над 

планетою і стала жахливим випробуванням для багатьох… Скільки 

життів забрала,скалічила людських доль! Немає в нашій країні  

родини, яку б не обпалила своїм смертельним полум’ям Велика 

Вітчизняна війна. Усі  піднялися на захист Батьківщини, навіть діти. 

Великий тягар ліг на їхні плечі,але вони поряд із дорослими йшли 

кривавими шляхами війни. 

 У моєму селі Сонячному  жив і працював   Нестеренко Віталій 

Григорович – мій прадід. Для нього Велика Вітчизняна війна стала 

частиною життя. Хлопцеві було лише дванадцять  років, коли 

фашисти напали на Радянський Союз. Віталій навчався в 

Суворівському училищі, хотів стати  військовим, але війна обірвала 

мрію про майбутню професію, сподівання на довге й щасливе життя. 

Незважаючи на вмовляння матері, він утік  на фронт до батька, який 

був командиром полку.  Важко було жити там, де постійно гриміли 

вибухи й помирали люди. Він допомагав у військовому госпіталі,  

витягував поранених із поля бою. Летіли кулі, розривалися снаряди й 

міни, та боєць ішов уперед, бо потрібно  рятувати людей. Узимку було 

дуже холодно, нестерпно боліли ноги, та  все одно  повз по снігу, щоб 

комусь допомогти. Бійці любили хлопця за його щирість, доброту, 
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безкорисливість. Кожен  намагався підтримати й підбадьорити. Для 

них він був «сином полку».   

Назавжди в  пам’яті Віталія залишився один епізод. Ішли бої за 

визволення м. Бердянська, фашисти ніяк не відступали,  пролилося 

чимало крові. Важко доводилося нашим солдатам.   Та й ще одна 

прикрість: не було зв’язку.  Не вагаючись, Віталій вирішив 

пробратися в іншу частину міста, щоб передати цінну інформацію. 

Нелегко  було йти крізь кулі, майже в кожному будинку ховалися 

фашисти, яким було байдуже до того, чи дитина перед ними, чи 

дорослий. Та хлопець не злякався, бо знав, що від нього залежить доля 

багатьох людей, можливо, і хід усього наступу  військ. Уперто йшов 

уперед, долав  перешкоди й, на щастя, виконав завдання. Мабуть, 

дійшов би Віталій аж до самого Берліна, якби не смерть батька. 

Довелося хлопцю повертатися додому до матері, яка з нетерпінням 

чекала сина…  

    Наш народ ніколи не корився загарбникам, йшов крізь терни до 

кращого життя. Не здолала волелюбних українців і Велика Вітчизняна 

війна. Прийшов мир, за який багатостраждальний народ  заплатив 

страшну ціну. Після закінчення війни  за бойові заслуги мого прадіда 

Нестеренка Віталія Григоровича нагородили орденами та медалями.       

 Минають роки, відлітають у вічність…  Тих, хто повернувся з 

Великої Вітчизняної війни, стає все менше й менше. Відійшов у 

вічність і Нестеренко Віталій Григорович. Але  пам'ять про нього 

ніколи не зітреться в серцях рідних, односельців. Безмежний подвиг 

малого хлопця, патріотизм і самовідданий героїзм житиме   вічно. 
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Робота учениці  8 класу 

                                                                           Височанського НВК 

Ворони  Тетяни 

Керівник: Сталинська Л.В.   

Роздуми біля пам’ятника 

Ось уже восьмий рік кожного ранку я прямую до школи. Мій 

шлях лежить біля пам’ятника односельцям, які не повернулися з 

грізних доріг  Великої Вітчизняної війни. Більше сотні моїх земляків 

не прийшли до рідних домівок. Інколи я підходжу до монумента 

ближче, вчитуюсь у прізвища полеглих височан, знаходжу серед них і 

своїх родичів. Часто думаю: а чи не страшно було їм там у самому 

пеклі тієї війни?  Чи думали вони про те, що можуть ніколи не 

повернутися додому, не побачити своїх близьких? І що давало їм 

сили, щоб пройти усі випробування і здолати такого сильного ворога, 

перед яким стала на коліна вся Європа?            

Війна… Це страх, голод , біль , поневіряння, смерть. Це 

вірність і зрада, боягузтво і героїзм, поразки і перемоги. І врешті-решт 

велика Перемога. Така довгоочікувана, вистраждана, виборена 

дорогою ціною. Мільйони людей віддали за неї свої життя.            

Ми не повинні забувати про Велику Вітчизняну війну. 

Потрібно      пам’ятати про тих, хто ціною свого життя здобув нам 

мир. Про тих,  хто боровся на полі бою, воював у партизанських 

загонах, хто наближав перемогу ,працюючи в тилу. Вони віддали своє 

життя, щоб люди спокійно жили, матері виховували своїх дітей, а не 

чекали їх з війни. Таке не повинно повторитися. 

Про війну написано багато книг, знято фільмів, створено 

пісень. Людська пам’ять ще довго берегтиме спогади про важкі роки 

воєнного лихоліття.           

Біля пам’ятника загиблим воїнам часто бачу живі квіти. Це 

вдячні жителі села приносять їх сюди, щоб вшанувати пам’ять своїх 

визволителів.            

Давайте згадувати ветеранів не тільки 9 травня. Низький їм 

уклін за мужність і вічна пам’ять загиблим! 

Минає 70 років після закінчення Великої Вітчизняної війни.  
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Робота учня  8 класу 

Литовського НВК 

Логвиненка  Ігоря 

Керівник: Пилипенко В.В.   

 

Доля людини 

Ціле  довге  життя. І тяжко  навіть 

уявити собі, що, тут, у нашому Литовському 

лісі, колись гриміли  вибухи,  лилася кров, 

гинули люди. Неймовірно! Стираються 

кордони часу. І ти усвідомлюєш, що сімдесят  

років насправді - це не так вже й багато. А тут 

боролися і загинули не просто якісь герої з фільмів про війну, а мої 

ровесники, люди, без яких і я сам не з'явився б на світ. 

Україна… Віки прошуміли над її землею.  Ординці накидали 

аркани  на  шию землі - ненці, вирубували  корінь польські  пани, 

катували  синів  і дочок німецькі  фашисти .Та корінь  України 

живучий , сильний , дух - невмирущий. 

   Війна …Вимовляю  це слово – і бачу , як у  наших вкритих сивиною 

бабусь і дідусів зразу зникає усмішка з обличчя, на очах з’являються 

сльози. Війна. Напад фашистських загарбників не обійшов  стороною 

і наше село Литовку . Воно перебувало під окупантами  з вересня 1941 

по серпень 1943 року. На фронт пішло багато односельців. Багато 

полягло їх в нерівному бою з німецько-фашистськими загарбниками, 

але деякі повернулися зі страшної тієї війни. 

Людська доля – то малий  човен  серед хвиль безмежного 

океану. Фронтовики - люди   незвичайні, їх впізнають не тільки по 

бойових нагородах та орденах, але і по життєвих випробуваннях. В 

нашому селі  проживав  ветеран Великої Вітчизняної війни - Ніякий 

Дмитро Дмитрович . 

Дмитро Дмитрович  мав  великий життєвий досвід. В 

нелегкому бою за право бачити сонце перемогла воля, мужність і 

витривалість цієї людини. В одному із боїв з ним трапилося  горе, він 
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був поранений,  бойові друзі загубили його з виду, думали, що 

Дмитро Дмитрович – інвалід, залишився без ніг. І коли  вже через 25 

років після  закінчення війни Дмитро Дмитрович стояв перед ними , 

як він  сам говорить «на своїх двох», їх здивуванню  не було меж. В 

2011році  йому виповнилося   89  років, але в пам’яті фронтових 

друзів це широкоплечий  ветеран війни і праці завжди залишився  22-

літнім командиром 1-ї танкової роти однієї з танкових бригад  – 

Дімою Ніяким, улюбленцем солдат  та офіцерів. 

Перед початком Великої Вітчизняної війни Дмитро Дмитрович  

навчався  в Маріуполі на курсах льотчиків. Війна  внесла свої 

корективи на його подальшу долю. Добровольцем був направлений в 

танкове училище, і в 19  років став командиром танкового взводу, далі 

командував танковою ротою. Ось що розповідає про нього в своїй 

книзі «Зневажаю смерть »  Герой Радянського Союзу Д. Фороза «… 

Дмитро Ніякий  був хоробрим  і дуже любив свій рід військ. 

Невеликого зросту, русоволосий, ще юний  Дмитро уже був 

досвідченим командиром, вольовим і винахідливим…  » Про його 

хоробрість і винахідливість не раз писали фронтові  газети. Танкова 

рота  Ніякого громила фашистів під Юхтовим, Єльнею, Смоленськом, 

приймала участь у знищенні Корсунь-Шевченківської та Ясно-

Кишинівської угрупувань  ворожих військ , звільняла Румунію, 

Австрію, Угорщину, Чехословаччину. Одинадцять бойових нагород  

на грудях капітана  запасу Ніякого Дмитра Дмитровича . Батьківщина  

відмітила  його заслуги Орденами Червоного Прапора ,Орденом 

Олександра Невського, Вітчизняної війни ІІ ступеня, Орденом 

Червоної Зірки. Про себе Дмитро Дмитрович  розповідати  дуже не 

любив, він часто розповідав про своїх  друзів – однополчан.  

У нашому  селі  вже  не залишилося  свідків тих подій. В  2012 

році пішов  із життя легендарний Ніякий Дмитро Дмитрович. І  

служити нагадуванням про подвиг може лише пам’ятник  загиблим  

воїнам в роки війни, що знаходиться  в центрі села. Ось сюди  

приходимо ми кожного року 9 травня, щоб вшанувати  пам'ять  

полеглих у боях за рідну землю, щоб покласти квіти і  подумати про 

все  те, що було  і що буде. Тож хай ніколи не повториться той  жах, 
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що назва якому –війна! Це наш обов'язок перед загиблими  – пронести 

крізь віки пам'ять, вдячність і гордість. І ,коли кожна людина, 

згадуючи про війну,буде бачити в ній особи своїх ровесників, смію 

сподіватися, що воєн на Землі стане менше. А зараз хочу просто 

вклонитися до землі всім тим, хто подарував це щастя – жити в світі. 

   

 

Робота учениці  9 класу 

Малопавлівської  ЗОШ І-

ІІІст. 

Ковтун Ангеліни 

Керівник: Мащенко С.М. 

 

Ростуть із вічності кургани 
Вічність… Що приховане в цьому слові?  Що воно означає для 

кожного з нас?  Для філософа-мислителя – це безкінечний плин часу, 

який не можна виміряти ні  роками, ні тисячоліттями. Для матері – це  

любов до своїх дітей, яку не можна описати ні словами, ні справами.   

Для закоханих – це кохання – безкінечне, нестримне, віддане, яке 

здатне палати віки.  Для ветерана – це пам'ять про безсмертний 

подвиг юних, молодих, зрілих солдатів-патріотів, що захищали свою 

землю від загарбників у пекельному бою, який для багатьох став 

останньою сходинкою у їхньому житті.   Скільки соколів полягло в 

роки страшної війни?  Багато  воїнів у той  час пропало безвісти.  Не 

дочекалася мати сина, дружина –  чоловіка,  дівчина – нареченого, 

діти –  батька. Дослідники  до сих пір поповнюють списки загиблих 

1941 – 1945 років.  

Наш шкільний  пошуковий загін «Пам’ять» теж долучився до цієї 

проблеми. Ми дізналися, що  воїни, які пропали безвісти є і в нашому 

селі. Про одного з них нам розповіла Дейко Лариса Іванівна, 

мешканка нашої Малої Павлівки. З її  слів члени загону дізналися, що 

родина нічого не знає про зниклого під час війни дядька –  Дейка 
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Степана Овдійовича. Нас це зацікавило, і було прийнято рішення про 

спробу знайти  будь-яку інформацію про односельця.  Лариса 

Іванівна розповіла нам про свого дядька.  

Дейко Степан Овдійович  народився 1918 року в селі Мала Павлівка. 

Маленький  будиночок, де проживала сім’я Дейків,  розташувався на 

краю села. Майже з усіх боків оточений родючими полями,  і сам був 

щедрий на крики народжень. В родині Дейка  Овдія Федоровича 

(1889 – 1963рр.) та Дейко Марії Григорівни (1889 – 1965рр.)  

з’явилося на світ семеро дітей. Найстарший Семен (1914 р. н.) 

пройшов фінську війну, а потім і Другу світову; Степан (1918 р. н. ) – 

герой нашого нарису; Митро – наймолодший у родині, помер у 33 

роки;  Григорій (1932 р. н.) та  Іван (1028 – 1991рр.) – батько Лариси 

Іванівни. Було в родині і двоє дівчаток: Катерина (1916 р. н.) і 

Федорка (1920 – 1941рр.). 

Степан  у 1939 році був призваний до лав армії. До цього він 

працював у сусідньому селі (Грунь) бухгалтером, допомагав батькам 

обробляти землю, вести домашнє господарство. І все було б добре, та 

війна постукала у двері простих трудівників і  увійшла без 

запрошення у саме серце родини. Сімейство проводжало Степана до 

армії, а не діждалося з війни.  Перші листи  від сина, брата були 

пройняті оптимізмом і вірою у те, що все буде добре. Але, на жаль, 

переписка обірвалася. Вісточка від рідної дитини більше не прилітала 

до родинного гнізда. Скільки безсонних ночей у тривозі за сина 

провела мати? Скільки таких жінок, горлиць з сумними очима  

з’явилося на всій території  обпаленої, знівеченої  ворогами 

України!!!  «Де син, де брат, де коханий?» – говорили ті засмучені, 

залиті гіркими сльозами очі.  

Володимир  Ткаченко  говорив з цього приводу:                                                                   

Якщо зібрати сльози матерів,                                                                                                       

Що пролились за дочок і синів,                                                                                                            

Які навік у  битвах полягли,                                                                                                             

Які за щастя юність віддали,                                                                                                          

То море створиться із сліз отих,                                                                                                      

Із сліз печально гнівних і палких. 
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Жінки ридали, а чоловіки в цей час творили історію, пишучи її своєю 

кров’ю на рідній землі.  

Отак і Степан Овдійович, захищаючи наше майбутнє, пропав 

безвісти. Але наш загін «Пам’ять» все ж знайшов ниточку, яка 

привела нас до результату. Долаючи звивисті стежки Інтернету, ми 

наштовхнулися на історичну довідку, яку склала Голова Правління 

Фонду В. Ю. Боброва. В ній згадується про нашого земляка. Дейко 

Степан Овдійович був призваний Охтирським районним військовим 

комісаріатом  у 1941 році. Гвардії старший сержант, автоматник 

тридцятого окремого моторизованого  стрілково-кулеметного   

батальйону, тридцятої окремої гвардійської танкової бригади. У 

документах центрального архіву  міністерства оборони говориться,  

що Степан Овдійович був убитий у бою  25 липня 1943 року в районі 

села Арбузово Ленінградської області, похований у Братській могилі 

№ 1 поблизу цього селища.    

Наш герой брав участь у Мгінській  наступальній операції (22 липня 

– 23 серпня 1943р.). Втрати наших воїнів були дуже значні (4500 

чоловік). Більшу частину солдатів було втрачено у перші ж дні боїв 

(3738 чоловік).  Через такі втрати нашим захисникам довелося 

відступити, і супротивник  підійшов на позиції, які в перші дні 

відвоювала наша армія. Але, загалом, діждавшись підкріплення,  наші 

вояки все ж просунулися вперед, і, врешті-решт, ворог  був 

виштовханий з наших земель. 

Але багато наших захисників навіки залишилися на території 

Ленінградської області. Останки нашого земляка було знайдено саме 

на місці останнього бою в його житті. В 2011 році в районі піщаної 

коси поблизу села Мустово Кіровського району Ленінградської 

області пошуковим загоном  «Суворов» було проведено дві пошукові 

і одна розвідувальна експедиція, в ході яких  були підняті останки 

187 чоловік, 180 з яких – бійці і командири нашої армії.  Воїни 

Червоної армії були перепоховані  на військовому меморіалі 

«Невський п’ятачок» з відданням  всіх військових і духовних 

почестей. 
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Всі зібрані нами відомості, ми передали Ларисі Іванівні. Створюючи 

свою пошукову групу, ми навіть не уявляли, що справді станемо  для 

когось корисними. Такими щирими і приємними були для нас слова 

вдячності людей, які не сподівалися дізнатися про своїх рідних з вуст 

звичайних школярів. Лариса Іванівна розповіла нам свій сон, який 

приснився їй після нашого першого візиту. Вона побачила, що у дворі 

розцвів кущ червоних троянд і дуже швидко зів’яв. Справді, ми 

знайшли  розшукуваного, але  його душа давно спостерігає за 

рідними з іншої  «планети».  

Таким чином, наш односельчанин знайдений. Він загинув, 

захищаючи життя своєї родини, майбутніх поколінь, своєї 

Батьківщини. Курган, на якому викарбувалося ім’я героя, перейде у 

вічність, у безсмертя. Його подвиг невмирущий і вартий глибокого 

вшанування і поваги. Ми маємо брати з цих людей приклад мужності, 

хоробрості, глибокого почуття патріотизму, відданості своїй державі, 

своїй совісті.  
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Робота учениці 6 класу 

Пологівської ЗОШ  І-ІІст. 

Романової Юлії 

Керівник: Шейко В.О. 

 

За право жити завдячуємо вам, полеглі і посивілі солдати 

 

Цілих 70 років промайнуло від тієї травневої ночі, коли 

змовкли останні постріли гармат, відлунали останні залпи Великої 

Вітчизняної війни. На землю прийшла Перемога. Із книг і  кінофільмів 

я знаю ціну тієї перемоги – це мільйони життів українців, це 

понівечені людські долі. Не знайти родини, у якої війна не відібрала 

батька, брата, сина чи чоловіка. З поля бою не повернулися молоді, 

мужні, вродливі вояки, які не встигли передати свої гідні риси синам. 

На  щастя, моєму  прадіду Олексію Дмитровичу вдалося вижити, хоч 

був тяжко  поранений. З розповідей дідуся знаю, що безвусим 

вісімнадцятирічним юнаком він пішов захищати рідну землю від 

ворога. Воював на Калінінському фронті, де точилися запеклі бої. При 

взятті станції Пустинної був тяжко поранений у голову. За мужність і 

героїзм Вітчизна нагородила мого відважного предка орденами і 

медалями. 

  Стрімко збігають роки. Зарубцювалися на деревах рани від 

куль і осколків, обвалились партизанські землянки, зсунулись окопи, 

позаростали криваві стежки. Виросли уже правнуки героїв, котрі 

щедро полили своєю кров’ю священну землю Батьківщини. Шкода 

лишень, що все менше залишається тих, хто наближав Перемогу.  

Відійшов у вічність і ветеран війни, мій прадід Романов Олексій 

Дмитрович. Але  пам'ять про нього, як безцінний скарб, бережеться у 

нашій родині.. 

Цьогоріч на День Перемоги я пронесу портрет мого рідного 

воїна-героя вулицями села, щоб у мовчазній ході повідати всім 

односельцям, що я пишаюся своїм прадідом, вклоняюся до землі всім 

солдатам перемоги, всім, «хто в боях дні і ночі заглядав смерті в очі 

на кривавих дорогах війни». 
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Пліч-о-пліч  з моїм прадідусем воювали тисячі і тисячі 

побратимів. Що їм довелося пережити! І холод, і голод, і злидні, і 

страх. Та вони, ковалі перемоги, мужньо здолавши вогонь і смерть, 

винесли на своїх плечах труднощі і негаразди кривавої битви з 

ненависним ворогом.  

 Ми пам’ятаємо ваш подвиг, ветерани.  Пам'ять про вас тече в 

крові, вона у наших радощах і болях, у всьому сущому на землі… 

 

 

Робота учня 9 класу 

Довжицького        НВК 

Павленка    Вячеслава 

Керівник: Мороз С.М. 

Герої партизанського підпілля 

Історія – немов пам'ять людська. Ніщо не сховається від  її  

спостережливого ока, ніщо не втаїться. Вона не забуває ні лихого, ні  

доброго.  Усі події занотовуються у велику історичну книгу. Серед 

усіх записів  особливу увагу привертає відмітка :1941 – 1945 роки – 

Велика Вітчизняна війна. Скільки горя принесла вона людству, 

скільки бід і нещастя! Світ не бачив нічого подібного тому жахливому 

насиллю, якому німецько – фашистські загарбники піддали населення 

окупованих територій Радянського Союзу, а особливо – України.  

22 вересня відзначає Україна День партизанської слави .  Це 

данина пам’яті тим, хто поліг у  збройній визвольній боротьбі з 

ворогом в партизанських загонах та підпільних організаціях. Це шана 

тим, хто зробив великий внесок у наближення Перемоги. 

65 років прожили в мирі і злагоді  мої прабабуся та прадідусь 

Марія Максимівна та Павло Семенович Карбуни. Чого лишень не 

було на їхній життєвій стежині?! Багато подій  стерлися з пам’яті, але 

роки грізної війни не забувалися ніколи… 

Добре пам’ятала Марія Максимівна далекий 1942 – й . Вона, 

молода дружина партизана – підривника (створили сім’ю в 1940 році) 

, мала переховуватися від німецької розправи   з півторарічною 

донькою на руках. Та ще  при  цьому  й свекруху не підставити під 
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удар. Вихід був один: залишити маленьку доньку під опіку матері 

чоловіка і йти в ліс до партизанів, шукати з’єднання Сабурова. 

Два роки пліч – о – пліч з чоловіком вона була в партизанах. 

Разом у часи бою і у хвилини перепочинку. Коли він ішов на 

завдання, вона перев’язувала поранених, прала білизну.  Разом 

наближали світлий день Великої Перемоги.  

Так і йшли по життю Марія Максимівна та Павло Семенович. 

Народили і виховали трьох дітей – Валентину, Анатолія і Катерину.  

Після аварії на Чорнобильській АЕС переїхали на Охтирщину  

з далекої Житомирщини, де минула молодість, де виросли діти, де 

залишили насиджене місце.  Віку доживали старенькі разом з моєю 

бабусею Катериною Павлівною  в селі Довжик, зігріті  любов’ю, 

теплом  і увагою. 2005 року пішов з життя прадідусь  Павло 

Семенович. Недовго пережила його й дружина: померла у 2008 році. 

Я пишаюся тим, що є нащадком славного партизанського роду. 

Докладу всіх зусиль, аби над моєю Україною було чисте мирне небо. 

 

 

                                                                      Робота учня 9 класу 

Довжицького  НВК 

Сікорського  Ігоря 

Керівник: Мороз С.М. 

Молодість опалена війною 

Швидко, мов весняні струмки, збігають роки, квітнуть дерева, 

половіють жита, приходять у світ нові люди. Але не старіє, не зникає 

пам'ять тих літ. Вона живе у спогадах очевидців. Хочу розповісти про 

свою прабабусю. 

Богоявленська (Мартишко) Ольга Антонівна народилася в селі 

Довжик Охтирського району. Була другою дитиною в сім’ї після 

сестри Тетяни, тому батькові, звичайно, хотілося сина. Коли 

сповістили йому про народження дитини, на запитання, як назвати, 

він, не вагаючись, сказав: "Микола". Дізнавшись, що це знову дочка, 

грюкнув дверима і вискочив із хати. 
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У ранньому віці довелося прилучатися до сільської праці: пасти 

корів, доглядати живність у господі, тримати в порядку хату і город, 

піклуватися про меншого брата, бо мати з ранку до вечора працювала 

в полі. 

1933-й рік, звичайно, восьмирічна дівчина не дуже запам'ятала. 

Знала про нього здебільшого з розповідей рідних. Один із епізодів 

того періоду згадувала. Напередодні один із членів комітету 

попередив нишком матір, що прийдуть із обшуком. А в господарстві 

було трохи гречки в клунку. Останні невідібрані запаси. Металася 

мати в пошуках надійного схову, та нічого кращого не придумала, ніж 

висипати на черінь печі. Прикрила рядниною. А коли прийшли 

комітетники, посадила на піч зляканих дітей, які принишкли там, мов 

мишенята.  

Нишпорили і в хаті, і надворі. Не знайшли нічого. А той, що 

попередив, заглянув на піч і, звичайно, все зрозумівши, сказав, що 

немає там нічого, крім купи дітей. З тим і пішли. 

Шкільні роки в кожної людини незабутні. Тому в спогадах  

прабабусі Ольги Антонівни вони зринали часто. Одяг, призначений 

для школи, був з сестрою один на двох. Тому Ольга, яка навчалася у 

другу зміну, зібравши всі речі, чекала на порозі сестру, швидко 

перевдягалася і бігла до школи. Добре, що жила недалеко. Навчалася 

добре. Особливо тепло згадувала своїх вчителів Марфу Андріївну і її 

чоловіка. Старенькі вже були, своїх дітей не мали. Тому всю свою 

любов щедро віддавали учням. Ольга була одною з улюблениць, тому 

інколи її навіть запрошували на чай додому (коли після уроків 

готували святкові стінгазети). Який смачний він був з бубликами для 

сільських дітей! Можливо, через це і мріяла дівчина про професію 

вчителя. Закінчила 7 класів.  

 Та мрії залишились мріями, бо все перекреслила чорною рискою 

війна. Батько пішов на фронт. Село було окуповане фашистами. У 

Чупахівці німці відновили роботу цукрового заводу і примусово 

заставляли людей, особливо молодь, там працювати. Працювали у 

різні зміни. Тому ходити майже 7 км було дуже страшно, особливо 

вночі. Навколо були чужинці. Та страшніше чекало попереду. 
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Недалеко уже був час звільнення Довжика від фашистської неволі. 

Жили надіями, чекали вістей із фронту. Але 5 червня 1943 року німці 

зігнали молодь, щоб відправити в Німеччину на примусові роботи. На 

все життя запам'ятала, як везли їх на вантажівці в с.Олешню, а слідом 

бігли, ридаючи, матері. В Олешні посадили в товарний вагон, довезли 

до Охтирки і повезли з рідної землі. Ніхто не знав, надовго чи 

назовсім. Потрапила в місто Любек. Працювала 2 роки чорноробочою 

на гумовій фабриці. Хазяйка була сувора, але ставилась до 

невільників  непогано, в міру можливостей захищала перед владою. 

До поліції не зверталась, якщо траплялись якісь провини. 

Розправлялася сама. 

Проте жилося нелегко, робота була важка, годували погано, їла 

баланду і  обливалась сльозами, згадуючи запашний мамин борщ. 

Серед них був хлопець - білорус, який не тільки мріяв про втечу, а 

й двічі  здійснював свій намір. І невдало. Щоразу повертали і били. 

Але він уперто твердив: „Однаково втечу". І втік. Більше йог не 

бачили. Чим закінчилось, не  дізнались. 

Одного разу німці наказали з'явитись всім на місце показової 

страти, щоб  залякати інших. Та хазяйка заявила, що її  «дєвчонки» 

(так звала своїх  невільниць) поводяться добре і вона їх не поведе. 

       2 травня 1945 року бранці були визволені, але ще протягом двох 

місяців  проходили перевірку в Німеччині. 

Лише в липні ступила на рідну українську землю, впала на неї і, 

ридаючи,  цілувала. Невдовзі народила дочку. Доля завела в Росію. 

Там, у Пензенській області, працювала на спиртовому заводі і 

знайшла свого судженого. Вийшла  заміж, народила ще двох дочок. 

Та рідний край манив до себе, і невдовзі сім'я повертається в 

Україну.  Оселились у селі Грінченкове. Здоров'я часто підводило, але 

все життя працювала  в колгоспі ім. Луначарського. Робота в колгоспі 

і вдома, а ще виховання дітей,  турботи про їхнє майбутнє. Всі дочки 

мають вищу освіту. А дві з них втілили  мрії матері в життя - стали 

вчителями. 

          Померла прабабуся  у 2006 році на 81 -ому році життя. Ми, її 

онуки та правнуки, свято шануємо пам'ять про неї. 
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                                                                      Робота учениці 10  класу 

Бугруватської ЗОШ І-ІІІст. 

Друзь  Юлії  

Керівник: Колодяжна Л.М. 

 

 

Стоїть у селі Невідомий солдат… 
 

Стоїть у селі Невідомий солдат, 

Схиливши натруджені плечі. 

Із неба до нього злітає зоря 

І схлипує зойками вечір. 

 

Стоїть у задумі чийсь батько чи син, 

Застиг у чеканні німому. 

В бою амбразуру собою прикрив 

Й не зміг повернутись додому. 

 

Сивіє граніт, наче в казці зима, 

Десь ждуть ненароджені діти… 

І мати зосталась довіку сама, 

Лиш сни їй приносять привіти. 

 

В стареньких очах запеклася сльозина, 

Що може спопелити броню. 

О, Боже! Хто матері верне сина??! 

Хто для світу придумав війну??! 
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Робота учениці 10 класу 

В’язівського  НВК 

Сепливої Юлії 

Керівник: Москаленко І.В. 

 

Спасибі тобі, солдате 

 

Летять роки у вирій, наче птахи, 

Й не зупинити людям часу лік. 

І від минулого не можна нам втікати,  

А треба пам’ятати кожен славний вік. 

 

Нам не забуть Велику  Вітчизняну, 

Як прадіди йшли землю захищать. 

Жах тих часів  бентежить нам уяву, 

Але не впали ми й не кинулись тікать. 

 

Стогнала тяжко окупована країна, 

Мов фенікс, догорала вже вона. 

В очах її іще жила надія, 

Що не впаде, мов п’яна  від вина. 

 

Ніколи не загине від рук ката, 

Бо бережуть її сини, її бійці. 

Хай спиниться війна ота проклята! 

Стяг  перемоги  здійметься в руці! 
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Не мали воїни ні сну, ні відпочинку, 

Тримали твердо автомат в руках… 

До перемоги не дожив  лиш хтось хвилинку- 

Тяжка сльоза скотилась по щоках… 

 

Живими не вернулись ви з війни, 

Є ті хто не побачить  більш  світанку. 

Сплять вічним сном  безстрашнії сини, 

Кров заливає мами вишиванку. 

 

Хтось втратив сина, друга, брата, 

Коханих вже не діждуться з війни, 

Лишила по собі смертей вона багато, 

Та головне – були ми, є людьми. 

 

Ми пам’ятаєм труни і могили, 

І тих солдатів, що у землю полягли. 

Кривавий слід і біль вони лишили, 

Під мирним небом щоб усі жили. 

 

Спасибі ветерани, вам доземно 

За  мир, за пісню, за любов. 

Що гинули в боях ви не даремно, 

Країну захищали знов і знов. 

 

Спасибі вам за теплий подих літа, 

Що сонце світить і цвітуть сади, 

За те, що в спокої зростають діти, 

Птахи що прилітають  щовесни. 
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Нам страшно  подивитись  вам у вічі,  

Бо  бачим смерть, окопи і руїну, 

Хай та війна не повториться двічі, 

Щоб за вітчизну знов  боротись до загину. 

 

Довкола тиша…Обеліски…Сум в очах… 

Такою довгою хвилина є мовчання, 

У пам’ять про загиблих спалахує свіча, 

Розповідаючи про горе і страждання. 

 

Ні, герої не згорають і вогні,  

Не тонуть у воді і не зникають. 

Серця їх з нами, і вони  - живі, 

Своїм теплом нам душу зігрівають. 

 

Війна…Сьогодні знов палає Україна… 

Майдан…Небесна сотня…Знову смерть… 

І знову мати, як колись, чекає сина, 

І знов страждань  і болю круговерть. 

 

Ціна висока, щоб нам жити. Я це знаю, 

Ми маєм хліб  щоденно на столі. 

Почуй нас,  Господи Всевишній, я благаю: 

Хай врешті мир  настане на землі! 
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Робота учениці 6 класу 

Хухрянської ЗОШ І-ІІІст. 

Фільової  Інни 

Керівник: Кульбич Н.М. 

Війна в серцях 

Війна ота в серцях лишилась, 

Вона була така одна. 

Як  матір за синів молилась,  

Як плакала вночі вона. 

Рубець на серці у жінок, 

Шрами на тілі чоловіка,  

На плитах могильних безліч квіток 

І злість досягла свого піку. 

Ніхто не знає, що завтра буде, 

Усі живуть єдиним днем. 

Можливо все вони забудуть 

Або згорить в свідомості вогнем. 

Пам'ять в граніті 

І пам'ять в серцях. 

Вона невмируща, 

Їй жити в віках! 



29 

 

Робота учениці 3 класу 

Грунської ЗОШ І-ІІІст. 

Мандрики Анастасії 

Керівник: Мандрика Н.А. 

ПЕРЕМОГА 

Пам’ятають всі це свято, 

Ех, який же славний день! 

Радості й сліз багато , 

Емоційних фронтових пісень. 

Мої прадіди теж воювали, 

Обороняли рідний край, 

Героїзм свій проявляли, 

А ти, друже, про це пам’ятай! 
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Робота учениці 11 класу 

Хухрянської  ЗОШ І-ІІІст. 

Фененко Анастасії 

Керівник: Кульбич Н.М. 

Відважні 
Невже отак ми можемо забути 

Події, що так змучили дідів, 

Коли ті німці кляті, люті 

Про мирний договір забули поготів. 

І сорок перший, що згадає зі сльозами 

Старенька та, що прийде на парад, 

Коли країни мирні стали ворогами 

У спогад повернемося назад. 

Але навіщо так далеко повертатись? 

Коли й тепер за волю йде війна 

І як ми мусимо звертатись? 

До країни, що сестрою нам була. 

Слов’яни, браття – сильні, мужні… та невірні 

Нас  зрадили, заради чого все? 

Ви ж думали ми будемо покірні, 

Якії ж наслідки воно вам принесе. 

Бо ж там у сорок другому 

Ми йшли спиною до спини, 

А зараз така напруга 

Посіла між людьми. 

Ми віримо… 

Повернуться живими всі додому, 

І кожна  жінка молиться , 

Крім Бога, не вірить нікому. 

Бо ж він один все вміє : 

І батька повернуть, і сина,  й брата. 

А у душах всіх жевріє надія, 

Що невеликою буде наша втрата, 

Бо ж доки є небо синє, 
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Доки серця палають, 

Доки пшеницю сіють, 

Герої не вмирають!  

 

 

 

 

 

 

 

Робота учениці 9  класу 

Хухрянської ЗОШ І-ІІІст. 

Винник Тетяни 

Керівник: Кульбич Н.М. 

 

Пам’ять  в  граніті,  пам'ять  в  серцях 
 

Пам’ять в граніті, пам'ять в серцях 

В  слободі  козацькій, у Хухрі, 

Куди шлях Котелевський проліг,  

На сільських доріг перехресті 

Воїн, вічний солдат, стоїть. 

Схилив чоло у глибокій задумі, 

В руках міцно затис автомат, 

Він пильно вартує спокій 

На фронтах полеглих солдат.  

Тут жорстокі бої вирували,  

Коли німець  ішов на схід, 

В сорок третім село звільняли, 

Щоб здолати ворога слід. 

Ось на могилі братській, 

Де сто два воїни сплять, 
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Меморіальна дошка 

З іменами загиблих солдат. 

Ліворуч могили – погруддя 

Славетних моїх земляків, 

Танкістів сміливих, відважних, 

Батька й доньки Коденців. 

В серцях хухрян навік поіменно 

Триста двадцять  дочок й синів, 

Що загинули смертю хоробрих,  

Щоб рідний край мирно жив і цвів. 

Плин років  віддаля від Перемоги дня, 

Щовесни знов кружля білий цвіт, 

Щемний біль за загиблих в серцях живих. 

Не вщухає вже сімдесят літ, 

Стрімким рокам  пам’яті не стерти  

Про тих, хто переміг страшну війну, 

Серця героїв не підвладні смерті –  

Нащадки йдуть до Вічного вогню. 

День Перемоги не затьмариться в віках, 

Знов на могилу братську ляжуть квіти, 

Бо не міліє людської пам’яті ріка 

В наших серцях їх подвиг буде вічно жити. 
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Робота учениці 11 класу 
Олешнянського  НВК 

Попети  Альни 

Керівник: Неваленна О.П. 

 

Тим, хто не бачив біль і сльози… 
Тим, хто не бачив біль і сльози, 

І хто не знає, що таке життя. 

Я хочу розповісти казку, 

А може й правду з небуття. 

Коли навколо все чорніє 

І падає знеможений люд, 

Коли всі просто розуміють, 

Що це кінець, пропав їх труд. 

Коли дитина кличе матір, 

А мати спить у вічнім сні… 

Коли зриваються гранати, 

І плачуть ідучи дівчата 

В незнаний путь, у тишину. 

Ви знаєте, що таке горе? 

Коли приходить лист з війни, 

А там, що смерть спіткала…  

Й море ридань… плач у темноті. 

Не знайте і не бачте ви картину, 

Коли дівчина, не дитина, 

Життя віддала за надію,  

Яку ось-ось уже розвіє. 

Ну що, вам хочеться війни? 

А скільки випадків, як брат вбиває брата, 

А мати діточок чекає  із війни… 

Вам хочеться іще вбивати? 

Не досить того , що поклали і душу, і серце, і тіла, 

Коли надій було так мало, 
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А віра… віра затиха. 

Ніхто не здався і не падав, 

Лиш знає, що для вас це все. 

Ви не раби, а вільні люди, 

За вас стояв увесь народ, 

Всі покоління,  все що буде… 

Надія лиш на тебе, син… 

Невже ви хочете побачить 

Оті руїни, ту печаль,  

І злісні посмішки, 

І дуло в спину, останнє слово: «Все, прощай!» 

Мені здається, це жахливо! 

Ви подивіться в очі дідусів, 

Безстрашних ветеранів наших снів. 

У них лиш сльози, горе і печаль. 

Що пережито, а що втрачено, на жаль. 

Звичайно,  ми не змінимо минуле, 

Але й забути не посміємо ніколи 

Оті роки увічнених людей. 

Ми дякуємо Вам за нашу волю, 

Що не зламались і ішли вперед. 

Для нас Ви завжди будете герої, 

Спасибі, ветерани! 

Вклоняємося низько до землі, 

Щоб не забули Вас ні доньки, ні сини! 
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Будь проклята війна! 
 

Хто бачив ті болі, страждання й любов, 

Ви знаєте,  все повертається знов! 

Жахливі роки Другої світової війни. 

Всі, що жили, знали й страждання  й розлуку, 

Нещасну любов, патріотизм і самопожертву, 

Небачене горе тяжкого протесту -  

Все у серці нести в далекі роки. 

Тяжко так жити, але ми , побачивши горе,  

Йдемо знову туди. 

Вільні духом, непокірні долі, 

Знову бачимо жахи, знову болі. 

Як мати чекає сина з війни, 

Хапаючись за серце, ридає в пітьмі. 

Дівчина коханого випроводжає туди… 

Дзвінок телефону, повістка прийшла! 

Й у неї мимоволі покотилась сльоза. 

- Не хочу! Не йди! І що нам робити? 

- Ми зможемо все  ось так пережити? 

- Не знаю, кохана, чекай, повернусь! 

- Люблю тебе сильно! 

- Я знаю! 

- Діждусь!.. 

Така ось розмова, такі от слова, 

Йде усе кругом, болить голова. 

Дитина вернулась з навчання, 

І брат з дитсадка, а тата нема. 

Мама сидить у вікно вигляда, 

Плаче невпинно:  невже я одна?! 

Скільки історій, і  які тут слова! 

Небачене горе! Будь проклята війна! 
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Робота учениці 5 класу 

Малопавлівської ЗОШ І-ІІІст. 

Давидової Лілії 

Керівник: Мащенко С.М. 

Пам’ять 

Роки війни, страшний сорок перший 

Відклався у пам’яті наших дідів. 

Вони безстрашно бились за землю, 

І гинути  ніхто  не хотів. 

 

Дехто вернувся, дехто зостався. 

Десь ті могили тепер і віках. 

Герої оті поселились назавжди 

В пам’яті  нашій і в наших думках. 

 

 

 


