
Щороку 29 січня в Україні відзначають «День 

вшанування пам’яті Героїв Крут».  

В Павлоградському фаховому медичному 

коледжі були проведені виховні години присвячені 

цій події. Так куратор групи СС15-21  Ярошенко 

Г.Є. провела виховну годину «Крути. 

Вони боролись, щоб ми перемогли», в якої 

розповіла студентам та студенткам про героїчний 

бій під Крутами, який увійшов в історію як битва 

за майбутнє України.  Вона  згадала  подвиг 

кількох сотень юнаків, які виступили проти 

кількатисячної навали більшовиків. Наприкінці 

січня 1918 року в нерівному бою на залізничній 

станції «Крути» від рук більшовицьких загарбників 

загинули триста студентів і гімназистів, які героїчно боронили УНР. Тоді 

близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже 

чотиритисячної армії більшовиків. Бій тривав  понад п'ять годин. 

27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені. 

Затримка просування армії більшовиків дала можливість укласти Берестейський 

мирний договір, що означав міжнародне визнання української незалежності. 

Їх подвиг – це символ патріотизму й жертовності українського народу, який 

завжди боровся і продовжує боротися за цілісність і незалежність України. 

Після звитяжного бою минуло 105 років. 105 років тому молоді захисники 

Української Народної Республіки власною кров’ю вписали нову героїчну 

сторінку в історію українського визвольного руху. 

Як і сучасні Герої, які на своїх плечах міцно тримають нашу незалежність, 

захищають свою Батьківщину від зазіхань зухвалого агресора. Вони боролися, 

щоб ми перемогли. 

За цей час Україна стала сильнішою. Наше прагнення жити у вільній, 

соборній державі залишилось незмінним, як і століття тому. Останні 8 років і 11 

місяців остаточно показали, що господарями на українській землі можуть бути і 

будуть тільки українці.  

Ми вміємо знищувати ворогів. Історія – тому підтвердження. 

  



Спом'янімо в пісні славу Крутів, 

найсвятіше з наших бойовищ! 

Крути! Крути! — смолоскип в майбутнє. 

Підіймімо наші душі ввиш! 

 

Крути! Крути! Це за батьківщину 

стати муром, шанцем душ і тіл. 

Крути! Крути! Мужньо, воєдино 

прямувати в найсвятішу ціль. 

Студенти та студентки вшанували пам'ять загиблих патріотів хвилиною 

мовчання.  

 


