
На допомогу педагогічним працівникам закладів професійної освіти для використання в 

виховній роботі щодо відзначення 100-річчя Дня памяті Героїв Крут 29 січня 2018 року. 

 

Віртуальна експозиція музею 

Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут» 
 

Любіть Україну, як вірні сини,  

Віддати життя їй готові,  

Як юні сини, що життя віддали 

Під Крутами всі, як герої... 

В. Криволап "Любіть Україну" 

 

29 січня 2018 року виповниться 100 років з часу бою на залізничній станції Крути між 

військовими підрозділами Української Народної Республіки та російською більшовицькою 

армією під командуванням М. Муравйова. Бій під Крутами був одним з етапів неоголошеної 

війни Радянської Росії проти незалежної України у 1917-1920 роках. 

Особливістю бою під Крутами є те, що в ньому на захист Української Народної Республіки 

в умовах політичної та управлінської неспроможності тогочасної української влади 

добровільно стали київські студенти, гімназисти та юнаки військової школи супроти ворога, 

який мав багаторазову чисельну перевагу. 

Саме тому бій під Крутами, незважаючи на те, що він завершився військовою поразкою 

для Української Народної Республіки, на довгі часи став для патріотів України прикладом 

героїчного подвигу і звитяги в ім’я України та її незалежності. Подвиг крутянців навчає, що 

свобода і доля України залежать від готовності кожного українського громадянина поважати і 

захищати інтереси своєї країни. 

Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати з 2007 року, згідно з указом  

Президента України "Про вшанування пам’яті Героїв Крут" від 15.01.2007 № 15/2007 

В память полеглим героям у січні  1918 року з ініціативи громадськості у 1990 році на 

станції Крути (між Бахмачем та Ніжином) розпочалось будівництво Меморіального комплексу 

«Пам’яті героїв Крут». З 2010 року музей став філією Національного військово-історичного 

музею України. Музей розкриває героїчну подію української військової історії – бій під 

Крутами.  

Минуло сто років, а ми знову змушені обороняти власну незалежність ціною людських 

жертв. Коли ми говоримо про еліту нації, про її роль у вихованні, ми повинні пам`ятати героїв 

Крут. На прикладі жертовності української молоді в міжвоєнний період було виховано ціле 

покоління борців за волю України, які продовжили справу, розпочату в 1917-му. І виглядає 

цілком логічним, що в незалежній Україні на державному рівні вшановують цвіт нації, кращих 

представників українського народу, які любили Вітчизну більше, ніж ті, кому це належало за 

посадою. Тому і лягають квіти до підніжжя пам’ятників юним героям.  

Пропонуємо ознайомитись з віртуальною експозицією музею Меморіального комплексу 

«Пам’яті героїв Крут» за посиланням http://museum.cult.gov.ua/memorialnyj-kompleks-pamyati-

herojiv-krut/ 

та інформацією щодо вшанування пам’яті Героїв Крут, розміщеної за посиланням 
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/kruty.pdf 

 
 

Підготував Лісовський В.Р. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15/2007
http://www.cult.gov.ua/news/2008-02-02-18
http://www.cult.gov.ua/news/2008-02-02-18
http://museum.cult.gov.ua/memorialnyj-kompleks-pamyati-herojiv-krut/
http://museum.cult.gov.ua/memorialnyj-kompleks-pamyati-herojiv-krut/
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/kruty.pdf

