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ТЕЗИ 

«Доля мешканців селища Північного в Другій світовій війні» 

Охотнікової Ольги Олександрівни,Ткачук Світлани Олександрівни 

Територіальне відділення МАН м. Торецьк 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 10 Торецької міської ради 

11 клас 

науковий керівник – Коцан Валентина Василівна, учитель вищої категорії 

предметів суспільствознавчих дисциплін, історії. 

Метою дослідження є:підтвердження  вкладу у розгром нацизму 

мешканців селища Північного, які боролись саме в лавах Червоної армії,  на 

основі матеріалів об’єктівдослідження. 

Актуальність теми полягає в тому, що кожний мешканець селища 

Північного повинен пам’ятати про подвиги односельців, і про те, якою ціною 

далася Перемога над фашизмом.  

Об’єкт дослідження: 

Музейний матеріал часів Другої світової війни (матеріал, який зібрали 

учні ЗОШ №11, яку закрили у 2003 році), матеріали учнів нашої школи, які 

зібрали матеріал під час акцій («Вахта пам’яті», «Ветеран живе поруч», 

«Спадкоємці перемоги» та ін.), зустрічі з учасниками Другої  світової війни, 

література нашого краю (Савченко «Наш Дзержинськ» та ін.). 

Предмет дослідження: 

Доля мешканців селища Північного у часи Другої світової війни. 

Задачі: 

1) Проаналізувати теоретичний матеріал із робіт відомих істориків про 

Другу світову війну(Кульчицький, Субтельний, Бойко) та рекомендації 

Українського інституту національної пам’яті; 

2) Дослідити повсякденність мешканців селища Північного у часи 

радянсько – німецької війни на основі зібраного матеріалу; 

3)Показати внесок воїнів Червоної армії та мирного населення в 

розгром нацистських окупантів. 



3 
 

Методи досліджень: 

Теоретичні: 

- аналіз; 

- систематизація й класифікація музейного матеріалу; 

Методи обробки: 

- статистичні (перегляд листів, спогадів, біографій); 

- якісні (диференціація матеріалів згідно хронології). 

Практичне значення: викладені в дослідженні факти можуть бути 

застосовані під час проведення екскурсій шкільного музею «Подвиг», на 

уроках історії України за новою програмою для старшокласників, яка 

передбачає практичні заняття з дослідженням повсякденного життя 

населення в певний історичний час – у нашому випадку у роки Другої 

світової війни. 

Робота може застосовуватись під час проведення виховних годин у 

різних навчальних закладах. Фактичний матеріал роботи може бути гарним 

доповненням до хрестоматії з історії України в 11 класі за темою «Україна в 

роки Другої світової війни». 

Довгий час існувала точка зору про великий вклад у розгром  

нацистської Німеччини Червоної армії Радянського Союзу. За роки 

незалежної України виникли й інші думки щодо цього, а саме рекомендації 

Українського інституту національної пам’яті про вшанування  тих, хто 

боровся як у лавах Червоної армії, так і в лавах українського визвольного 

руху, а також на всіх фронтах і театрах воєнних дій. 

У жовтні 2016 року ВР приймає постанову № 5280 «Декларація пам’яті 

й солідарності» парламентів України й Польщі, в якій наголошується, що 

велике значення в розгромі фашизму належить тільки націоналістичним 

силам України і Польщі, але ні слова не зазначає про роль Червоної армії та 

радянського партизанського руху. Ми ж хотіли б вам розповісти про вклад 

мешканців нашого селища, які боролися саме в лавах Червоної 

армії.Населення нашого міста Торецька ( у роки війни – Дзержинськ) та 
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селища Північного ( у минулому – Кірове) відноситься до категорії тих, хто 

вороже поставився до окупантів.Про це свідчать матеріали шкільного музею 

«Подвиг», зустрічі з ветеранами Другої світової війни, спогади учасників цих 

подій та листи з фронту. 

Наші земляки захищали не тільки свою землю, а й держави Східної та 

Центральної Європи (Амелін Л. І., Шабанов І. І., Галамага І. С. та інші) 

Значна частина загинула, але ті, хто залишився живим, працювали на благо 

нашогоселища (вчитель Сердюк М. І.). Саме молоді люди гаряче прийняли 

заклик держави захищати свою Батьківщину.Осіб з Української РСР було 

мобілізовано близько 2 млн. І серед захисників Вітчизни були випускники 

Кіровської середньої школи 

Також у нашому музеї є матеріал про підпільників - комсомольців, які 

діяли в місті Артемове (зараз Залізне)(Цурган О. І., Поляков Є.)..Ми маємо 

матеріал наших односельців, які знаходились під німецькою окупацією 

(Єрмакова Т. Я., Жданова П. В.) 

Ще одна трагічна сторінка Другої світової війни пов'язана із 

остарбайтерами, які були й з нашого селища (Осадча В. М., Герасименко Ф., 

П.). Ми зібрали спогади людей, чиє дитинство припало на роки війни 

(Герасименко В. О., Завражна Г. Т., Прокопенкова Г. М., Мелешко Т. О.). 

Перед нами постала типова картина повсякденного життя радянських 

людей в роки радянсько – німецької війни, але для цих людей війна так  й 

залишилася Великою Вітчизняною. 

Висновки: 

1)Зібраний матеріал має велике підґрунтя для патріотичного та 

національного виховання учнів. 

2) Мешканці селища проявили мужність, хоробрість, любов до своєї 

землі не лише участю на фронтах у лавах Червоної армій, а й боротьбою у 

підпіллі, партизанському русі, в евакуації;. 

3) Ми пишаємося нашими односельцями та ніколи не забудемо їх 

подвигу.  



5 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………………6 

1. РОЗДІЛ 1. Радянсько-німецька війна 1941-1945 рр. і Україна 

1.1 Україна в планах нацистських окупантів……………………………..8 

1.2 Початок війни. Перші бої……………………………………………...10 

1.3. Зі шкільної парти - на фронт………………………………………...13 

2. РОЗДІЛ 2. Історична пам’ять про події Другої світової війни 

2.1Окупаційний режим у Дзержинську 1941-1943 рр………………...16 

2.2 Остарбайтери з Донбасу……………………………………………….18 

2.2.1.Герасименко Федір Петрович……………………………………....18 

2.2.2 Осадча Віра Михайлівна……………………………………………19 

2.3.Війна у спогадах мешканців селища Кірове……… …………….…21 

2.3.1Жданова Прасков'я Варлантіївна …………………………………..21 

2.3.2 Єрмакова Тетяна Яківна…………………………………..……….24 

3. РОЗДІЛ 3. Війна в долях учителів ЗОШ №10 

3.1Сердюк Микола Ілліч………………………………………………....27 

3.2 Дитинство, обпалене війною…………………………………………..28 

3.2.1Герасименко Віра Олексіївна ……………………………………..29 

3.2.2 Прокопенкова  Галина  Максимівна ……………………………….30 

3.2.3 Шестопалова Антоніна Дмитрівна ……………………………..…30 

3.2.4.Мелешко Тамара Олександрівна…………………………………..31 

3.2.5. Завражна Ганна Тимофіївна………………………………………31 

4. РОЗДІЛ 4. Листи з фронту……………………………………………….…34 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….37 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..………….………39 

ДОДАТКИ……………… ………………………………...…………….……..40 

  



6 
 

ВСТУП 

В останні роки після розпаду Радянського Союзу і соціалістичної 

системи переглядаються причини та наслідки Другої світової війни. Україна 

не є винятком. Серед нових підходів до Другої світової війни треба віднести 

методичні рекомендації Українського інституту національної пам’яті, а 

також «Декларацію пам’яті й солідарності» Верховної Ради України.  

Не можна не погодитися з тезою Інституту національної пам’яті: 

«Україна  була серед республік СРСР, які першими прийняли на себе удар 

гітлерівських військ. Бої на території України простягнулися з заходу на схід 

більше ніж на тисячу кілометрів і тривали понад рік. Це дозволило 

зосередити військові та промислові ресурси у внутрішніх республіках СРСР, 

підготуватися до контрнаступу взимку 1942 року». Але цей інститут вважає, 

що в наші часи міфом є ствердження, що всі заслуги у вигнанні німецьких 

окупантів належать радянським збройним силам і партизанам.  

Далі підкреслюється, що це заслуга всієї антигітлерівської коаліції та 

визвольних рухів, особливо українського національно – визвольного руху. 

Він був згуртований в лавах підпілля, УПА та інших повстанських 

формуваннях, які вступили в бої, протидіяли репресивній та грабіжницькій 

політиці окупаційної адміністрації. Але історичні факти, статистичний 

матеріал підтверджують, що в антигітлерівській коаліції дійсно велика вага 

належала перш за все СРСР, Червоній армії, усьому народу. Цей же інститут 

рекомендує відмовитися від використання сталінського пропагандистського 

терміну «Велика Вітчизняна війна», замінивши його історично новим «Друга 

світова війна». Історик Кульчицький правильно зауважив, що «радянсько–

німецька війна в СРСР була Великою Вітчизняною…., ця назва мала 

емоційних характер і стосувалася тільки громадян СРСР».[2, с. 397] 

В наведених цитатах ми бачимо ті ствердження, які ще не 

сприймаються населенням, особливо особами старшого віку. Для цих людей, 

які пам’ятають страшні роки війни, вона залишилася Великою Вітчизняною. 

Ще один постулат, який сприймається не всім суспільством, знову – таки 



7 
 

населенням старшого віку, це ствердження про значну роль воїнів ОУН і 

УПА. Спеціалісти Інституту підходять до подій Другої Світової війни з точки 

зору незалежною України, вони вважають, що Україна у складі СРСР не була 

вільною та незалежною, тому термін «Велика Вітчизняна війна» не має до неї 

ніякого відношення.  У ключових рекомендаціях Український інститут 

національної пам’яті все ж-таки наголошує на тому, що треба вшановувати 

не міфічного «радянського народу – переможця, а кожного, хто боровся 

проти поневолювачів. Вигнання нацистів з українських територій стало 

можливим завдяки масовій участі українців у лавах як Червоної армії, так і 

українського визвольного руху ( ОУН та УПА)».[5] 

«Декларація пам’яті і солідарності парламентів Україні і Польщі» від 

20 жовтня 2016 року (№5280) наголошує на вкладі націоналістичних сил цих 

країн, не посилаючись на вклад Червоної армії СРСР. Доцільність теми 

полягає у вивчення ролі мешканців селища Північного (раніше Кірове) в 

Другій світовій війні, чим ми підтверджуємо тези Інституту національної 

пам’яті про вклад кожної людини у цю війну. 
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РОЗДІЛ 1РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКА ВІЙНА 1941-1945 РР. І УКРАЇНА 

 

1.1. Україна в планах нацистських окупантів 

22 червня 1941 року після сигналу Дортмунд фашистська Німеччина 

раптово напала на СРСР. Сконцентрована в мобільні групи «Північ», 

«Центр», «Південь»,  німецька армія швидко просувалася на Ленінград, 

Москву і Київ. На середину червня фронт стратегічного наступу 

гітлерівських військ досяг 3000 км, глибина вторгнення на головних 

напрямках - 400 - 600 км. За три тижні війни 28 радянських дивізій були 

повністю розгромлені, а ще 72 дивізії втратили понад 50 відсотків особового 

складу.[1, 460] 

Історики називають декілька основних причин поразки на початку 

війни (згідно з О. Бойком та С. Кульчицьким): [1, с. 461; 2, с.397] 

1) раптовість фашистського нападу; 

 2) стратегія Москви була розрахована тільки на наступальну війну; 

3) незавершеність процесу переозброєння СРСР;  

4) відсутність надійних союзників і міжнародна ізоляція  Радянського 

Союзу;  

5) армія втратила досвідчені командирські кадри під час Великого 

терору;  

6) розпорошення сил Червоної Армії на кордонах;  

7) некомпетентність воєнно-стратегічного керівництва, 90 відсотків 

командних посад зайняли люди без вищої військової освіти;  

8) переконаність Сталіна у тому, що до перемоги над Англією 

Німеччина не зважиться напасти на Радянський Союз. 

У процесі експансії проти СРСР найвиразніше виявлявся український 

напрямок. Вже 18 серпня 1941 Гітлер припиняє наступ на Москву і 

переорієнтовує вістря головних ударів на Ленінград і Київ. Така зміна 

акцентів була зумовлена багатьма факторами: економічними - захоплення 
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України суттєво підриває військово-промисловий потенціал СРСР і 

забезпечує Німеччину ресурсами для ведення війни; військовими - окупація 

України не тільки створювала вигідний плацдарм для подальшої експансії, а 

й давала можливість «нейтралізувати» Крим, який Гітлер називав 

«радянським авіаносцем для нанесення ударів по румунським 

нафторозробкам»; морально – політичними - взяття Києва могло підняти 

рейтинг Німеччини на міжнародній арені, вселивши впевненість у 

непереможності фашистських військ. [1, с. 462] 

Серед цих факторів, кінець кінцем, стає домінуючим економічний. Про 

це свідчать документи. 21 червня 1941 Гітлер писав у своєму листі до 

Муссоліні: «Що стосується боротьби на Сході, дуче, то вона, напевно, буде 

важкою. Втім, я ні на секунду не сумніваюся в значному успіху. Перш за все, 

я сподіваюся, що нам пощастить забезпечити на тривалий час спільну 

продовольчу базу. Вона послужить для нас постачальником тих ресурсів, які, 

можливо, знадобляться нам в майбутньому ». Ідея перетворення України в 

колонію Німеччини очевидна. Ось чому на початку війни проти СРСР 

українські землі розглядалися як бездержавний, сировинний придаток, 

джерело продовольства і робочої сили, з перспективою (після знищення 

значної частини населення) онімечення і колонізації. Гітлер зосередив на 

території України групу німецьких армій «Південь», якою командував 

генерал - фельдмаршал фон Рундштедт.[1, с. 462] 

Ще задовго до початку Другої світової війни Україна входила в орбіту 

колоніальних планів Німеччини. У 1934 було створено зовнішньополітичне 

бюро Націонал-соціалістської партії під керівництвом Розенберга. Команда 

Розенберга висунула концепцію «свідомого європеїзму» у Східній Європі. 

Ідея концепції полягала в тому, щоб розділити народи регіону за 

національними ознаками, нацькувати їх один на одного, а потім легко 

підкори ти всю територію Східної Європи. Розенберг пропонував утворення 

формально самостійних, але фактично залежних від нацистського рейху 
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держав в Україні та Кавказі. Ця концепція відповідала поглядам Гітлера.  Він 

наголошував: «У центрі я поставлю Велику Німеччину… 

Далі – Східній союз: Польща, Балтійські держави, Балканські держави, 

Україна…» Бюро Розенберга розробляло питання про с творення «Великої 

України». Треба зазначити, що в довоєнний період планувалося утворити 

маріонеткову державу « Велика Україна», а с початком агресії проти 

Радянського Союзу – матеріальною базою та зручним плацдармом для 

ведення бойових дій; у повоєнний час – одне з найкращих місць для 

розгортання німецької колонізації. [4, с. 577 – 579] 

Такими були плани Гітлера щодо України та загалом території СРСР, 

яку Гітлер називав «великим пирогом», для освоєння якого необхідно було, 

по-перше, оволодіти ним, по-друге, управляти, по-третє, експлуатувати.  

 

 

1.2 Початок війни. перші бої. 

 

За честь, свободу й незалежність Батьківщини проти німецько – 

фашистських загарбників боролись біля 11-ти тисяч наших земляків… 

Документально встановлено, що 5 тисяч 650 захисників 

Вітчизни,покликані Дзержинським райвійськкоматом на військову службу, 

не повернулися з фронтів радянсько – німецької війни -  загинули в боях, 

померли від ран у шпиталях, замучені в фашистських концтаборах… Усі 

імена загиблих за Батьківщину увічнені в томах «Книги Пам’яті України 

(Донецька область)». 

Першими вступили в бій з гітлерівцями прикордонні війська СРСР. 

Озброєні тільки гвинтівками і кулеметами, прикордонники відкрили по 

фашистах влучний вогонь і на багатьох ділянках, незважаючи на величезну 

перевагу противника, стійко оборонялися. Історія зберегла мужню боротьбу 

невеликих загонів прикордонників в Україні (під командуванням лейтенантів 

Слюсарева й Лопатіна). Жменька людей майже на всіх прикордонних 
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заставах сковувала дії цілої військової частини ворога. Перерахувати всіх 

героїв перших днів війни неможливо. Багато з них загинули, але вони 

завдали ворогові серйозних втрат і дали фашистам перший урок мужності, 

стійкості радянських людей. Багато подвигів радянських воїнів у той перший, 

найстрашніший день війни на землі, в повітрі і на морі стали відомі повністю 

тільки після перемоги над фашистською Німеччиною. Стараннями багатьох 

ентузіастів були знайдені документи, розшукані свідки цих подій.[1, с. 463] 

Якщо продовжувати говорити про прикордонників, то слід зазначити 

мужність 49 стрілецької дивізії під командуванням полковника Дементьєва. 

За героїчні дії в районі Перемишля він нагороджений орденом Червоного 

прапора. Прикордонників підтримали польові війська і до вечора 27 червня 

1941 року вони утримували Перемишль в своїх руках. 

У перших же повітряних боях відзначилися і радянські льотчики. 22 

червня в боях з фашистськими загарбниками в небі застосували таран 

льотчики Бутелін, Кокарев, Мокляк і Данилов. 26 червня на північ від 

Мінська командир ескадрильї капітан Гастелло, члени його екіпажу 

лейтенанти Бурденюк, Скоробогатий, старший сержант Калінін палаючий 

літак направили на колону машин противника. 

Бій в Мінському укріпленому районі, під Рівним та Дубно, наполеглива 

боротьба за Даугавпілс (Литва), запеклі бої за Житомир і Бердичів - це тільки 

окремі приклади подвигів захисників СРСР, в тому числі і радянської 

України. 

Ворог продовжував запекло рватися вглиб країни. Німецькі війська до 

10 липня захопили Латвію, Литву, Білорусію, частину України і Молдови. 

Під натиском значно переважаючих сил противника радянські війська 

відступили, але стійкість воїнів, їх готовність зупинити ворога були зламані. 

Ворог вперше по-справжньому відчув силу опору радянських військ. Це 

змушені були визнати і фашистські генерали, зокрема, начальник 

генерального штабу німецьких сухопутних військ Гельдер, це він 29 червня в 
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своєму щоденнику записав: «Відомості з фронту підтверджують, що росіяни 

всюди б'ються до останньої людини».[1, с. 464-465] 

Канадський історик Орест Субтельний у своїй праці «Україна. Історія» 

підкреслює, що «нацистська расова доктрина розглядала усіх слов’ян як 

людей другого сорту – «недолюдей», єдиним призначенням яких є служіння 

панівній німецькій расі.» Ми вже наголошували на тому, що Гітлер та його 

соратники бачили в Україні перш за все територію  для розширення 

життєвого простору німців, а в українцях – «майбутніх рабів німецьких 

колоністів». Автор цієї роботи підкреслює жорстокість нацистського режиму 

до військовополонених, євреїв, селян, міського населення, інтелігенції, тобто 

до усього населення України. У той же час канадський історик підкреслив, 

що «новий порядок був найбільш жорстоким у «Рейхскомісаріаті Україна», 

на сході українських земель під юрисдикцією воєнного командування.[4, 

с.583, 585] 

Більшість населення України поставилась до окупантів з ворожістю, 

але жителі західних областей, які відчули на собі радянізацію, вітали німців 

як визволителів [2, с. 398 ]. Можна погодитись з тезами листа Міносвіти від 

17 жовтня 2014 року, в якому є посилання на рекомендації Українського 

інституту національної пам’яті, а саме: «Вигнання нацистів з українських 

територій стало можливим завдяки масовій участі українців у лавах як 

Червоної армії, так і Українського визвольного руху (ОУН і УПА). 

Український вимір Другої світової війни – це боротьба на всіх фронтах і 

театрах воєнних дій…» [5] 

Населення нашого міста Торецька ( у роки війни – Дзержинськ) та 

селища Північного ( у минулому – Кірове) відноситься до категорії тих, хто 

вороже поставився до окупантів. Про це свідчать матеріали шкільного музею 

«Подвиг», зустрічі з ветеранами Другої світової війни, спогади учасників цих 

подій та листи з фронту.  
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1.2. Зі шкільної парти - на фронт. 

 

22 червня 1941 року, коли бої вже йшли на всіх фронтах від 

Балтійського до Чорного моря, в Москві в Наркоматі закордонних справ 

з'явився німецький посол граф Шуленберг і вручив радянському наркому 

Меморандум Гітлера. Цей меморандум з запізненням оголошував про війну 

Німеччини з Радянським Союзом. О 12 годині дня 1941на всіх радіостанціях 

Радянського Союзу було проголошене урядове повідомлення про напад 

Німеччини. Виступав нарком закордонних справ Молотов В'ячеслав 

Михайлович. 

Слідом за урядовим повідомленням був переданий Указ Президії 

Верховної Ради СРСР про мобілізацію чоловіків-військовозобов'язаних  

1905-1918 років народження. [2, с. 396]23 червня почалася мобілізація 

чоловічого населення. У шкільному музеї "Подвиг" є матеріал пошукового 

загону «Спадкоємці Перемоги». Вони оформили папку «Зі шкільної парти - 

на фронт» Для оформлення папки були використані фото-оригінали, які 

зберігалися в музеї школи №11, а тепер передані в ЗОШ №10. Фотографії 

знайомлять нас з тими, хто до війни навчався і закінчив Кіровську середню 

школу «Прапор Комуни» (так називалася тоді ЗОШ №11) та пішов воювати з 

ворогом.  

Серед цих випускників Амелін Леонід Іванович[додаток А], 1918 року 

народження. 23 червня 1941 пішов на фронт, воював під Ленінградом, був 

кілька разів поранений, 23 лютого 1943 був поранений смертельно, 

похований в Ленінграді (нині Санкт-Петербург). 

Шабанов Іван Іванович звільняв Угорщину, Румунію, був 

нагороджений орденом Червоної Зірки. Загинув 4 квітня 1945 року в боях за 

визволення Австрії. 

Галамага Іван Семенович так само був нагороджений орденом 

Червоної Зірки і орденами  Вітчизняної війни I і II-го ступеня, мав медаль "За 

взяття Кенігсберга" (зараз місто Калінінград РФ).  
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Савков Михайло Якович закінчив у 1941 році в Кіровській ЗОШ тільки 

7 класів. У 1943 році його призвали до лав Радянської Армії, загинув 10 

жовтня 1944 року біля села Василівка. На жаль, область невідома.  

Долгих Олександр Костянтинович народився в 1924 році. У 1941 році 

закінчив 9 класів і пішов на фронт. Пав смертю хоробрих 30 червня 1944 

року в Литві. 

Внуков Петро Олександрович, 1920 року народження, закінчив 

Балтійську військову авіаційну школу. Під час Другої світової війни служив 

льотчиком-винищувачем в 27-му гвардійському авіаційному 

винищувальному полку. Загинув 14 лютого 1943 року. Однак місце загибелі 

не вказано. 

Вивчивши фото випускників Кіровської середньої школи "Прапор 

Комуни", ми встановили, що географія участі в боях з фашистами колишніх 

випускників цієї школи дуже широка : тут і європейська частина Росії, 

України, і Литва, і Німеччина. Наші земляки захищали не тільки свою землю, 

а й держави Східної та Центральної Європи. Значна частина випускників 

загинула. Ті, хто залишився живий, працювали в нашому місті. Наприклад, 

Анісімов Іван Матвійович в 1940 році закінчив Кіровську ЗОШ, воював, 

після війни, здобувши вищу освіту, працював у цій же школі вчителем 

математики. 

Бондаренко Савелій Кирилович також закінчив Кіровську ЗОШ в 1940 

році, воював, після війни став інженером і працював в м. Запоріжжя. 

Послом в Північній Кореї працював випускник Кіровської ЗОШ 

Ченцов Олексій Михайлович, а школу він закінчив у 1941 році, і цілком 

імовірно,  що його випускний вечір збігся з початком війни. 

Це тільки частина тієї музейної інформації, яка є в розпорядженні 

шкільного музею "Подвиг". 

Саме молоді люди гаряче прийняли заклик держави захищати свою 

Батьківщину. Мобілізацію оголосили на території 14 військових округів крім 

Середньо- Азіатського, Забайкальського і Далекосхідного. На території УРСР 
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були три військові округи Київський, Одеський і Харківський. Уже до 1 

липня 1941 в ряди Збройних сил СРСР було мобілізовано понад 5 млн. Осіб з 

Української РСР близько 2 млн.[1, с. 466-467] І серед захисників Вітчизни 

були випускники Кіровської середньої школи. 
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РОЗДІЛ 2 ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ПРО ПОДІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. 

 

2.1Окупаційний режим у Дзержинську(зараз Торецьк) в 1941-1943 рр. 

 

Напередодні радянсько – німецької війни Дзержинськ був одним з 

найбільш впорядкованих міст. 

Фашистські полчища підійшли до кордонів Донбасу до середини 

жовтня 1941 року і окупували його повністю тільки в червні 1942 року. 

Більшість сіл Дзержинського району були окуповані 22 жовтня 1941 року 

дивізіями італійського експедиційного корпусу. Обороняли місто полки 74-ї 

Таманської винищувальної дивізії на правому березі річки Кривий Торець від 

Скотоватої до Щербинівки, а частини 15-ї винищувальної дивізії - від 

Щербинівки до Костянтинівки. Ці об’єднання входили до складу 12-ї армії 

Південного фронту (командуючий фронтом генерал Я.Т. Черевиченко). 

З ранку 28 жовтня фашистські війська прорвали оборону і форсували 

Кривий Торець. Щоб уникнути оточення частин 15-ї та 74-ї дивізії, 

командуванню армії був відданий наказ - залишити оборонний рубіж по річці 

Кривий Торець. 

Після тижня важких оборонних боїв 28 жовтня 1941 року Торецьк з 

прилеглими селищами був залишений нашими військами. Відступ було 

здійснено через станцію Майорськ в напрямку Миколаївки. Місто 

знаходилося в окупації по 5 вересня 1943 року. 

Характерною рисою гітлерівців на окупованих землях був кривавий 

терор; з 5 серпня 1941 року Розенберг (керівник зовнішньополітичного бюро 

націонал-соціалістської партії) підписав наказ про введення трудової 

повинності, уганяли спочатку від 18 до 45 років потім - з 14 до 65 років . 

«Місцеве населення має працювати, працювати і ще раз працювати ", - так 

заявив в Києві 5 березня 1943 року Ерік Кох, рейхскомісар. 

Прагнучи налагодити видобуток вугілля в Донбасі, окупаційна влада 
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примушували гірників виходити на роботу, але відновити видобуток вугілля 

на основних шахтах так і не вдалося.[3, с. 12-14] 

У Донецькому обласному архіві зберігаються документи, що свідчать 

про репресії в нашому місті. У листопаді 1941 р німецький капітан Витка 

вирішив перевірити загазованість в шахті «Чигарі»(в наші дні – шахта 

«Південна»). З Дзержинської поліції доставили заарештовану єврейку 

Азимову Розу Семеновну. Поліцаї прив'язали її до канату і опустили в шахту, 

вона перебувала там кілька годин. Коли жінку підняли на-гора, вона була в 

неосудному стані. Витке наказав її розстріляти. Місцем страти тих, хто 

звинувачувався у сприянні підпільникам, партизанам, виявляв непокору 

новій владі, була територія, де зараз розташований Територіальний комітет 

профспілок вугільників міста.[3, с. 19] 

У нашому музеї є матеріал про підпільників - комсомольців, які діяли в 

місті Артемове (зараз Залізне). 

Олексій Іванович Цурган[додаток Б] працював помічником головного 

інженера на шахті ім. Артема. Він розповідав про дії підпільної групи 

«Стріла». Керував підпільною групою комуніст Ситник. Добровільно 

допомагали чотири комсомольці 16-17 років: Микола Тарасов, Володимир 

Олексієнко, Анатолій Обухівський, Єгор Поляков[додаток В]. За словами 

А.І. Цурган, хлопці пускали під укіс поїзди з німецькими солдатами, 

виводили з ладу обози з продовольством, ховали поранених, спалювали 

документи в поліції. Микола Тарасов і комсомолець Іван Піоніщенко були 

авторами листівок, які самі розклеювали в найбільш людних місцях. За 

спогадами сестри Миколи, брат не  поїхав із сім'єю, коли була евакуація, він 

залишився жити в родині свого друга Єгора Полякова, і сподівався, що його 

візьмуть на фронт. Не взяли, тому що не вистачило років для призову до 

армії. 

Підпільна група діяла недовго, на початку грудня 1941р. підпільники 

були заарештовані за доносом поліцая Бабарики. Дві доби чотирьох патріотів 

тримали на шахті, знущалися над ними. На допитах поводилися стійко, 
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нічого фашистам не розповіли. Про це згадувала сестра Полякова, яка разом з 

матір'ю Володимира Олексієнка, носила передачі. Єгор Поляков передав 

сестрі коротеньку записку. У ній він писав, що вони помруть, але нічого 

ворогам не скажуть. На фото, що є в розпорядженні музею, Єгор Поляків був 

в моряцькій сорочці. Виявляється, перед розстрілом Коля і Єгор обмінялися 

своїми сорочками в знак дружби. Розстріляли юних підпільників 5 грудня 

1941 року біля фабрики– кухні (зараз тут терком профспілок). Дві доби трупи 

розстріляних юнаків перебували під дощем і снігом, а після були скинуті в 

шахтний шурф на території хлібозаводу. Повний список мирних жителів 

розстріляних, повішених або закатованих фашистами в період 

окупаціїДзержинська (понад сто осіб) наведено в книзі Віктора Савченка 

"Наш Дзержинськ" долі ще 150 чоловік до цих пір встановити не вдалося.[3, 

с. 19] 

2.2.  Остарбайтери з Донбасу. 

Ще одна трагічна сторінка Великої Вітчизняної війни пов'язана із 

остарбайтерами.  

2.2.1. Герасименко Федір Петрович [додаток Г] 

Ми маємо в своєму розпорядженні матеріали експедиційного загону 9-

А класу ЗОШ №10 2008 року про Герасименка Федора Петровича, який 

народився 28 травня 1926 року в селі Вербки Павлоградского району 

Дніпропетровської області. На початку листопада 1942 року за наказом 

німецького командування був насильно вивезений для роботи в Німеччині. 

16 листопада 1942 році він опинився в таборі для остарбайтерів міста Бадена 

і був призначений робочим на машинобудівний завод «Братів Крамер». У 

вересні 1943 року його відправили на роботу в Гутмадінген, але 29 листопада 

цього ж року знову повернувся в Уберлінген (Баден). Майже три роки 

перебував Федір Петрович в Німеччині, виконуючи важку роботу. 

Після звільнення у вересні 1945 року Герасименка Федора Петровича 

призвали до лав Радянської Армії. Службу проходив там, у Німеччині, в 140-
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ому гвардійському полку, в 133-му окремому батальйоні охорони штабу 

СВПТ. 22 жовтня 1950 був демобілізований, в кінці жовтня 1950 року 

Герасименко повернувся в Україну, а з листопада 1950 року він працював на 

шахті імені Ворошилова (нині «Північна»), що в селищі Кірове (зараз 

Північне) міста Дзержинська (нині Торецька). Пропрацював на шахті 30 

років, з 1980 року на пенсії. 

У 1999 році Федір Петрович звернувся до Федеративної Республіки 

Німеччини із запитом підтвердити його статус остарбайтера в роки радянсько 

– німецької війни. Відповідь була отримана в січні 2002 року, Переклад 

документа був зроблений відділом іноземного перекладу Донецької Торгової 

промислової палати, текст перекладу відповідає оригіналу. 

Таких доль дуже багато і в Україні, і в інших незалежних державах, що 

утворилися після розпаду СРСР. Але Друга світова війна 1939 -1945 років є 

спільною для народів колишнього СРСР. 

У нашій школі в 11 класі вчиться онука Федора Петровича 

Герасименко Ірина. Вона знає про те, що пережив її прадід у роки війни. 

 

 

2.2.2.Осадча Віра Михайлівна [додаток Д] 

 

28 жовтня 2016 року відбулася зустріч учнів 11 класу ЗОШ №10 з 

Вірою Михайлівною Осадчою. У січні 2016 р. їй виповнився 91 рік, але вона 

добре пам’ятає своє життя у Німеччині у роки Другої світової війни. 

Опинилась вона там як остарбайтер у 1942 році.  

От що нам розповіла Віра Михайлівна: 

«Я народилась у селищі Кірове (Північне) Дзержинського району 

Сталінської області в сім’ї робітників 24 січня 1925 року. На початку 30-х 

років наша сім’я опинилася в Сухій Балці (зараз селище Степове), нас туди 

пригнав голод. За часи голоду хліба давали дітям 300 грамів на душу, 
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робітникам – в залежності вид місця роботи: на поверхні давали по 500 

грамів, якщо забійник – 1 кг 200 грамів.  

Коли почалася війна, старша сестра Шура забрала мене до себе ( тоді 

мені всього було 16 років), ховалась я від того, щоб не угнали в 

Німеччину.Старостою селища на той час був Сугаревський. Він і повідомив, 

що мене та інших дівчат забираюсь на роботу в Німеччину. Врятуватись так і 

не вдалося. 14 жовтня 1942 року о четвертій ранку я та ще мої подруги 

(Севрюкова Марія, Вікторова Катерина) опинилися серед молоді, яку 

погнали  до станції Магдалинівка. Там усіх посадили у вагон, де було 40 

чоловік: жінки, дівчата й два хлопці. Прийшов потяг із Слов’янська, нас до 

нього причепили й повезли до Горлівки, а потім на Західну Україну. 

Я пригадую, як дуже хотілось їсти, нагодували нас лише у Львові, а 

потім – у Польщі, де знаходився розподільний пункт. Я потрапила до 

Берліну, працювала в нічну зміну на фабриці «Опторадіо». Додому дозволяли 

писати лише на листівках, якщо надсилали фото, то вимагали обов’язково 

наявність усмішки. Усіх остарбайтерів з України називали «руська свиня». 

Годували нас супом з брукви, лише один раз скуштували суп з гороху та 

сардельки. Ми,дівчата, заробляли невеликі гроші. На них купували хліб, 

часник, капусту, але це було можливим лише двічі на місяць, в інші дні їли 

баланду».  

Як же звільнилася Віра Михайлівна? З її розповіді ми дізналися, що 23 

серпня 1944 року американські літаки розбомбили фабрику. До 

бомбосховища руських не пускали – рятувалися, хто як міг. Потім з’явились і 

радянські літаки - палали  фабрика і бараки. У 1945 році 17 дівчат опинилися 

в Нюрнберзі. Німецька влада знову їх направляла до Берліну. Дорогою Віра 

Михайлівна та її подруга втекли  до лісу, там знайшли сарай з сіном. Але в 

ранці їх відшукала польова жандармерія. Дівчата почали бігти в бік 

радянських військ. Німці відкрили стрілянину, подругу було вбито, а Віру 

Михайлівно поранено. У такому стані вона опинилася в містечку Грюнберг, 

що недалеко від річки Одер. 23 лютого 1945 року в місто прийшли радянські 
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війська. Військовий комендант поранених остарбайтерів відправив у 

Польщу. Але дістатися шпиталю Віра Михайлівна не змогла, бо почалося 

бомбардування. Стара жінка не пам’ятає назву міста, у якому опинилася, але 

зазначає, що воно находилося на річці Вісла. Через деякий час потягом вона 

потрапила до Львова, згодом – до Донбасу, до станції Фенольна, звідки 

пішки дійшла до селища Кірове.   

Віра Михайлівна продовжує : «Діти, я пам’ятаю 9 травня 1945 року. 

Яке свято було! Усе населення зібралося поза селищем(сьогодні це будівля 

селищної ради), співали, грала музика, плакали. Усі кричали: «Перемога! 

Перемога!». 

Ось такі дві людські долі - це долі остарбайтерів. Віру Михайлівну 

Осадчу 15 разів викликали до НКВД м. Дзержинська(зараз Торецьк). 

Розпитували про те, як вона опинилася в Німеччині. Нічого підозрілого не 

знайшли, й допити припинилися.  

Широкомасштабне використання примусової праці населення 

окупованих країн починається після поразки під Москвою. Наказ про 

введення трудової повинності був підписаний Розенбергом 5 серпня 1941 

року. Спочатку примусово відправляли на працю в Німеччину людей віком 

від 18 до 45 років, а незабаром - від 14 до 65 років. Із 2,8 млн. молодих 

людей, 2,4 млн. були вихідцями з України. Наведені нами факти про долю 

лише двох людей нашого селища свідчать, що населення України було 

важливим економічним ресурсом нацистської Німеччини.[4, с.587-588] 

 

2.3.Війна у спогадах мешканців селища Кірове (зараз Північне) 

 

2.3.1. Жданова Прасков'я Варлантіївна[додаток Е] 

Народилася 10 травня 1915 року, в Орловській області, Колпнянський 

район, село Маркіно Російської Федерації.Сім'я Прасков'їВарлантіївни в 1932 

році опинилася у Донбасі. Мама померла , коли Паша була зовсім 
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маленькою,а батько помер від інсульту, коли дівчині було 12 років. 

Виховувала Пашу старша сестра, яка приїхала на Донбас ще наприкінці 1920-

х років. Причиною переселення сім'ї стала аграрна політика радянської 

влади. За статусом старша сестра та її сім'я належали до середняків, не хотіли 

йти у колгосп, хотіли землю самі обробляти,тому й втекли. Так розповідала 

Прасков'яВарлантіївна. Паша приїхала до сестри МатрьониВарлантіївни у 

віці 17 років, сім'я Афоніних (це прізвище сестри) проживала у селищі Кірове 

(зараз Північне) по вулиці Бетховена. 

Прасков'яВарлантіївна згадує,яким було селище на той час. Будинки 

здебільшого були дерев'яні, але з'явились і двоповерхові, молодь проводила 

свій вільний час у літньому саду, (зараз це зупинка ''Кіровська'', раніше була 

назва ''Школа'', а ще раніше у 70-80-ті роки там був магазин ''Будматеріали'' і 

зупинка мала таку назву). У літньому саду були клуб, танцювальний 

майданчик і бібліотека. На танцях грав духовий оркестр. В зимовий час 

молодь відвідувала так званий зимовий клуб, він розташовувався по вулиці 

Леніна (зараз Центральна). У наші дні на цьому місці пустир, так каже бабуся 

Паша, а колись там був одноповерховий будинок. В ньому розташовувалися і 

клуб, і їдальня, пізніше виник магазин ''Господарські товари'', цей клуб був 

невеличкий. Другий зимовий клуб - це теперішній Будинок Культури шахти 

''Північна'', його побудували у 1935 році. 

Прасков'я Варлантіївна розповіла і про свій трудовий шлях. Працювала 

на шахті ''Північній'' з 1936 року до 1940 року. Була насипницею вугілля, 

лісогоном. У шахті була забита (два дні просиділа під завалом, залишилась 

живою). У 1938 році вийшла заміж за Слюсаренка Івана Івановича, молода 

дружина недовго була з чоловіком. У 1939 році його мобілізували до армії, 

він служив у Польщі, невдовзі почалася війна Німеччини проти Радянського 

Союзу. З січня 1942 року Прасков'я Варлантіївна - удова. Чоловік - Іван 

Іванович - загинув під Харковом. У війну Прасков'яВарлантіївна була у 

селищі,нікуди не поїхала. Ось що розповіла Прасков'яВарлантіївна про ті 

часи: 
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''На той час я вже проживала з чоловіком окремо від сім'ї сестри по 

вулиці Щербінівській, і з початком німецької окупації залишалась тут же. 

Фашисти зайняли селище у грудні 1941 року, а до цього було як безвладдя: 

наші відійшли,а німці ще не прийшли. Великих боїв тут не було, за Будинком 

Культури стояв один танк, почалися обстріли, були й жертви. Червона армія 

була під Святогірськом,вела оборонні бої, відступала під Ізюм Харківської 

області. 

Коли селище зайняли фашисти, знайшлись і ті, хто пішов на 

співробітництво з окупантами. Ми їх називали зрадниками. Прізвища мені 

відомі, але зараз у селищі мешкають їхні діти, онуки та правнуки. Одні з цих 

людей були в поліції, другі - старостами, треті - у комендатурі. 

Німці з населенням поводились  жорстоко : відбирали харчі, гарні речі. 

Знайшлись дівчата, які гуляли з німцями. Ми їх теж зневажали, називали 

негарними словами. 

Німці залишили наше селище у вересні 1943 року. Два дні нічого не 

було, потім з'явилась розвідка - хлопчик років 15 і другий, дорослий, 

прийшли з Микитівки. Через деякий час з'явились радянські танки і піхота. 

Солдати були худі, змучені, голодні. Поганим було й обмундирування - 

гімнастьорки були вигорілі, вони йшли через Дзержинськ на Констянтинівку. 

Місцеві привітали солдатів, солдати звертались до жителів з проханням дати 

їм води напитись. 

У 1944 році почали відбудовувати залізничне сполучення між шахтами, 

а потім і самі шахти. Одночасно відновляли старі будинки (це будинки, які 

розташовані в районі переїзду шахти ''Північної'').У 1953 році почали зводити 

соціальне містечко. 

До війни діти навчались у двох школах: середній (потім вона буде 

№11) та в восьмирічці, її називавали через червоний колір цегли - Червоною. 

Під час війни вони були зруйновані. ''Підіймали'' школи самі батьки учнів. 

Усі разом відбудували  дитячий садок та ясла. 



24 
 

Прасков'я Варлантіївна після війни працювала спочатку в дитячих 

яслах нянею, а потім в дитсадочку №1. Була і нянею, і кухарем, і сторожем. 

На пенсію вийшла у 1972 році, але добре пам'ятає як збирали для 

дитячого садка по хатах посуд, меблі. Діти були голодні. Потім надійшла 

допомога із США - діти отримували консерви, масло, каші, крупи, борщ. Але 

це стало все не відразу. Дитячий садок отримав 3 га землі, вирощували свою 

продукцію. 

Прасков'я Варлантіївна згадала ще один епізод воєнних часів. Ось що 

вона розповіла: «В районі Дзержинська проживали німецькі колоністи, ще з 

часів Катерини ІІ. Їх до війни почали вивозити. Під'їхали машини, вивезли в 

Микитівку, Дебальцеве, а далі куди - невідомо. Люди залишили все, 

прихопили лише те, що можна було  взяти в руки. Після війни, коли 

розпочався голод, я їздила в Артемівськ - продавала там вугілля та дрова, а за 

гроші купувала продукти харчування. Поступово життя в селищі 

налагоджувалось. Зараз я проживаю в однокімнатній квартирі разом з 

донькою.» 

Прасков'яВарлатіївна померла 15 травня 2007 року, на 93 році життя. 

Донька - Любов Федірівна проживає в цій же квартирі. 

Записала спогади Жданової Прасков'ї Варлантіївни учитель історії ОШ 

№10 Коцан Валенина Василівна та учні 10-а класу Айтуганова Ганна й 

ОвсянніковаЄвгения 28 квітня 2005р.Ці спогади підтверджують важке 

становище в Україні після закінчення війни і про вклад місцевих жителів у 

відбудову свого селища. 

 

2.3.2 Єрмакова Тетяна Яківна[додаток Є] 

 

Єрмакова Тетяна Яківна, «бабуся Таня» - так називали її учні 5-а класу 

ЗОШ №10  в 2011-2012 рр. «Наша бабуся» дуже добра та гостинна, але в її 

очах- смуток та печаль. Тетяна Яківна прожила нелегке життя за свої 90 
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років, але найстрашніші й найважчі спогади викликає Друга світова війна 

(бабуся називала її Велика Вітчизняна).  

Ми дізналися, що Єрмакова Тетяна Яківна народилася в Смоленській 

області Єльнінського району. На Донбас вона переїхала в 1939 році, на 

рудник «Північний» (так тоді називалося селище Північне). Знімала квартиру 

у знайомих своїх батьків. Тетяна Яківна тут влаштувалася на роботу в 

їдальню Будинку Комсомолу (він був розташований в будівлі сучасної 

амбулаторії нашого селища).  

22 червня 1941 року почалася війна. Коли селище окупували німецькі 

війська, його мешканці відчули на собі тиск фашистів, і Тетяна Яківна 

вирішила виїхати на рідну землю – у Смоленську область. Однак 

Смоленщину теж окупували нацисти. Сестра, за спогадами Тетяни Яківни, 

гнала вглиб країни телят, щоб вони не дісталися фашистам. На свою 

Батьківщину Єрмакова Т. Я. добиралася більше двох місяців. Коли їхнє село 

визволили, там з’явився воєнній шпиталь, і вона пішла туди працювати 

завгоспом.  

У 1943 році шпиталь стояв у селі Теренино неподалік від станції 

Кричев. Тетяна Яківна розповіла, що начальник станції виявився шкідником: 

на станції зібралося біля 18 ешелонів, німці розбомбили ці ешелони. Картина 

була страшною: рвалися снаряди, люди кидалися врозтіч, багато людей 

загинуло, у тому числі й поранені шпиталю, який був розбомблений; його 

розформували, і Менченкова Тетяна (дівоче прізвище Тетяни Яківни) 

опинилася в Польщі, де працювала в шпиталі №2987, польова пошта 36924. 

Він був пересувний, ішов за 2-м Білоруським фронтом. Цей шпиталь 

розформували 2 серпня 1945 року, і Тетяна Яківна повертається в 

Смоленщину в березні 1946 року. За нею приїхав чоловік (вони побралися с 

Єрмаковим Миколою Івановичем до війни, у роки війни він був 

мобілізований до лав Червоної армії, з якою дійшов до самої Німеччини). 

Разом з чоловіком вони повертаються на Донбас, де життя почалося з 

чистого аркуша. 
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Записано зі слів Єрмакової Тетяни Яківни учнями 5-А класу ЗОШ № 10 

Унчуленко Ярославом, Братчуком Микитою, Поляковою Ольгою та класним 

керівником Коцан В. В.5-го лютого 2011 року. Перед нами ще один приклад 

участі мирної мешканки у війні, яка на своїх плечах тягар тих часів. Таких 

людей було дуже багато. 
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         РОЗДІЛ 3. ВІЙНА В ДОЛЯХ УЧИТЕЛІВ ЗОШ №10. 

 

3.1Сердюк Микола Ілліч[додаток Ж] 

 

Микола Ілліч Сердюк був улюбленим учителем дітей у Кіровській 

середній школі №11, а потім і в Кіровській середній школі №10. Микола 

Ілліч працював учителем музики. 

Народився Сердюк Н.І  20 серпня 1920 року в селищі Кірове м. 

Дзержинська Донецької області ( дані взяті з військового квитка, виданого 26 

листопада 1967 році). Микола Ілліч залишив свою автобіографію, довгі роки 

вона зберігалася у вчителя нашої школи Коцан В.В, а фотоматеріали були в 

нашому музеї). Виявляється, Микола Ілліч був призваний до лав Червоної 

армії на початку вересня 1939 року, і його служба пов'язана з історичною 

подією - приєднанням Західної України і Бессарабії до складу УРСР. Микола 

Ілліч називає це «визволенням Західної України», він служив у складі 4-й 

легкотанкової бригади Київського Особливого Червонопрапорного 

Військового округу. У 1940 році Сердюк М.І в складі цієї ж бригади 

«звільняв Бессарабію». З автобіографії можна простежити географію 

відступу військ Червоної Армії в перші місяці війни з фашистською 

Німеччиною. Війну Микола Ілліч зустрів на Білецькому напрямку, їхня 4-а 

легкотанкова бригада була переоформлена в 11-ту танкову дивізію. Микола 

Ілліч пригадує, що німецько – румунські війська на Білецькому напрямку він   

зустрів знаходячись уже у 21- му танковому полку, ворог був розбитий і усім 

воїнам цього полку оголошена подяка «від імені Верховного 

Головнокомандуючого товариша Сталіна». 

Однак Червоній Армії, як нам відомо, довелося відступати. Микола 

Ілліч не пише про причини відступу Червоної армії, мабуть, було не до цього 

в ті важкі місяці 1941 року. «... Бої на станції Христинівка з німецьким 

десантом. Умань. Дніпропетровськ. Запоріжжя. Полтава. Харків. Потім 

Сталінград ». Тут формувалася 335 стрілецька дивізія, яка повинна була 
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відправлятися на Донбас. Микола Ілліч просить прийняти його в цю дивізію, 

і його направляють в 1121 стрілецький полк.  

У грудні 1941 року в складі цього полку Сердюк М.І прибув в 

Слов'яногірськ. Бере участь в боях біля сіл Прішиб, Сидорове, Богородичне. 

8 січня 1942 року за селом Христищі Микола Ілліч був поранений, сильно 

обморозився, після лікування в квітні 1942 р. опинився в 130-му 

артилерійському зенітному полку 9-ї Армії. Із цим полком Сердюк М.І 

відступає до Сталінграда, потім - Кавказ. Звільнення Кубані, потім знову бої 

за рідний Донбас, але цього разу - Ворошиловград. Після звільнення Донбасу 

Червона Армія з успіхом звільняє Новомосковськ, Дніпропетровськ. Під 

хутором Високим Сердюк М.І. був поранений. Після лікування шлях 

червоноармійця пролягав через Молдову, Микола Ілліч потрапив в 10-у 

протитанкову бригаду, брав участь в Яссько-Кишинівській операції. Потім 

звільнення Румунії, Болгарії, Угорщини. Радянська Армія в Угорщині вела 

запеклі бої біля озера Балатон. Перемога застала Миколу Ілліча в Австрії. 

У «Дзержинському Шахтарі» за 9 вересня 1968 року була опублікована 

замітка кореспондента Надії Захаренко, яка описала деякі епізоди з бойового 

життя Сердюка М.І. В автобіографії Микола Ілліч скромно промовчав про те, 

що в одному з боїв підбив три танки і через кілька днів «до його грудей 

командир частини приколов медаль «За відвагу». А ось під Слов'яногірськом, 

коли Микола Ілліч був поранений, та ще й обморозився, його врятувала 

Мотрона Іванівна Овчаренко. Після війни Микола Ілліч зустрівся з тіткою 

Мотрею. Якось влітку він відпочивав в Слов'яногірську, і господиня 

квартири пильно вдивлялась в обличчя постояльця. Виявилося, що зустрілися 

колись молодий боєць і санітарка, тітка Мотря. Про це Микола Ілліч мало 

кому розповідав. 

3.2 Дитинство, обпалене війною 

 

У школі №10, яка вступила в дію 31 серпня 1964 року працював не 

тільки Сердюк Н.І. Колегами Миколи Ілліча були Прокопенко Галина 
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Максимівна, Шестопалова Антоніна Дмитрівна – вчителі  початкових класів. 

Герасименко Віра Олексіївна і Мелешко Тамара Олександрівна – вчителі 

іноземної мови: німецького і французького. Серед них вже немає в живих 

Антоніни Дмитрівни. Далеко за 80 - Галині Максимівні і Вірі Олексіївні. 

Трохи більше 70-ти, Тамарі Олександрівні. Загальним для них є події часів 

радянсько – німецької війни. 

3 липня 1941 року від імені ЦК комуністичної партії і Радянського 

уряду зі зверненням до народу по радіо виступив Голова Державного 

Комітету Оборони  Й.Сталін. В основу виступу була покладена директива 

ЦК ВКП (б) і РНК СРСР від 29 червня 1941р. Згідно цього документа в 

найкоротші терміни необхідно було перевести народне господарство на 

військові потреби, потім швидко перебазувати в східні райони країни 

промислові підприємства, евакуювати населення і заслонити шлях ворогові в 

глиб країни.Рада з евакуації була створена  27 червня 1941 року. 

Представником ради був призначений Н. Шверник, його заступником А. М. 

Косигін. Про життя в часи евакуації ми довідались з матеріалів шкільного 

музею«Подвиг». 

3.2.1 ГерасименкоВіра Олексіївна 

 

Віра Олексіївна Герасименко, якій на момент початку війни 

виповнилося 12 років, пам'ятає до дрібниць 22 червня 1941 року. На фронт 

пішли батько - Герасименко Олексій Іванович, робітник заводу ім. 

Петровського і чоловік двоюрідної сестри Сергій. Віра Олексіївна згадує: 

«Проводи були довгі ... цю картину важко описати словами або намалювати 

пензлем художника». 

За спогадами Герасименко В.А в селищі Новгородському почалася 

підготовка до евакуації. «Все проходило організовано. У встановлені терміни 

в товарні вагони було завантажено і відправлено заводське обладнання. 

Третій ешелон був відправлений 28 вересня 1941 року, з останнім 

обладнанням евакуювався і директор заводу. Завод евакуювали в Казахстан, 
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в Гур’євську область, місто Гур'єв. Злагодженість і чесність проявили 

робітники заводу на новому місці, але випускати вже він почав військове 

обладнання. Про це повідомляють і офіційні джерела - в небувало стислі 

терміни вивозили з міст і сіл усе цінне майно, евакуація йшла часто під 

безперервним обстрілом ворога, але була проведена в дивно зразковому 

порядку. Так, наприклад, багато заводів, переміщені далеко на Схід, через 

три-чотири тижні починали видавати продукцію. 

У місцях евакуації працювали як дорослі, так і діти. Віра Олексіївна 

пам'ятає, що в її класі були діти з Ленінграда, Москви, України, Білорусії, не 

було між ними ніяких сварок. Діти вчилися, іноді працювали по 8-12 годин 

на день. Було важко, але люди вистояли і дочекалися Перемоги. 

3.2.2 Прокопенкова Галина Максимівна 

 

Галина Максимівна в евакуації не була. Її спогади цінні тим, що 

дитинство пройшло в окупації. Коли почалася війна, Галі було 7 років. 

Батько, брат і інші з їх села на Дніпропетровщині пішли на фронт, в селі 

залишилися жінки, люди похилого віку і діти. Молодь гнали до Німеччини,  

не убереглася і старша сестра Галини Максимівни. Коли в село прийшли 

німці, жителі ховалися в очеретах, підвалах, горищах. Щоб не померти від 

голоду, їли лободу, кропиву, очерет, рогозу. Німці забирали в населення 

практично все. Відступаючи, німці дотла спалювали все навколо. Сім'я 

Галини Максимівни залишилася без хати, жили в землянці. 

Перед нами типова картина повсякденного життя радянських людей в 

роки Великої Вітчизняної війни.  

3.2.3 ШестопаловаАнтоніна Дмитрівна 

 

Антоніні Дмитрівні Шестопаловій було 17 років, коли почалася війна. 

Сім'я проживала в Якутії, недалеко від міста Алдана. Для багатьох 

випускників 1941 року випускний вечір завершився початком війни. 
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Антоніна Дмитрівна працювала в лісі, шила теплі речі, в'язала рукавиці і все 

це відправляла на фронт. У серпні випускницю, яка закінчила школу з 

відзнакою, запросили працювати в школу вчителем російської мови та 

математики, тому що вчителів не вистачало. Ось так доля визначила 

професію Антоніни Дмитрівни.  

У 1946 році Антоніна Дмитрівна вийшла заміж. Її чоловік, який після 

поранення лікувався в місті Алдан, відвіз молоду дружину в Україну, на 

Донбас, який був батьківщиною чоловіка.  Працювала Антоніна Дмитрівна в 

Кіровській середній школі №11, потім перейшла в Кіровську середню школу 

№10. Антоніна Дмитрівна померла 4 грудня 2011 року. 

3.2.4 Мелешко Тамара Олександрівна [додаток З] 

 

Спогади Тамари Олександрівни цінні тим, що вони стосуються нашого 

селища Кірове. Сім'я Тамари Олександрівни нікуди не виїхала. Батько пішов 

на фронт, а мати, Ольга Матвіївна, залишилася з двома дітьми: дочкою  

Валею та молодшою, семимісячною, Тамарою. Звичайно, Тамара нічого не 

пам'ятає, їй розповідали мама і старша сестра. 

У їхньому будинку (сім'я до війни проживала по вулиці Пушкіна, в 

наші дні недалеко від амбулаторії селища) проживали три німця. Двоє з них, 

Йосип і Філіп, були добрими і людяними. Підгодовували дітей хлібом, 

шоколадками, розповідали, як могли, про своїх «кіндерів». Третього 

прозвали «Горлатий» і його всі боялися, тому що він весь час лякав дітей 

своїм автоматом, дуло якого націлював на дівчаток зі словами «Пах-пах!» 

3.2.5 Завражна Ганна Тимофіївна[додаток І] 

 

«Я народилася 1 січня 1935 в Дзержинську.  Сім'яскладалася з 6-ти 

чоловік: мати ( Дороніна Ганна Павлівна), батька (Геков Тимофій 

Архипович), двохсестер і брата. Мої батьки – жителіКурськоїобласті 

с.Дороніно - приїхали на Донбас через те, що в їхніх краях почався голод. Я 

мало щопам'ятаю про той час, адже коли почаласявійна, менібуловсього 6 
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років.Тодівсі люди бідували, булла розруха і голод. Мійбатько не воював, у 

ньогобула травма ноги. Віннавчивсяремонтувати і шитивзуття, цим і 

заробляв. Я і старша сестра допомагалийомувозитиінструменти на візку 

селами. За ремонт взуття люди давали нам продукти. 

Такожмійтатодобремалювавгральнікарти. За цю роботу давали цеберку 

зерна. Людям потрібнібуликарти для ворожіння, щобдізнатися про 

своїхблизьких, яківоювали. Моя мама зісвоєюплемінницеюїздила в 

Артемівськ, щобмінятиречі на продукти. Повертаючисьдодому, 

вонизнайшлизалишкизгорілоїпшениці. 

Жили ми біляшахти, тому могли дістати дрова і вугілля.  Сіль 

тодібуладефіцитом. Дорослі ходили пішки в Артемівськ через 

радгоспМикитівський, щобобміняти дрова і вугілля на сіль. Одного разу, 

повертаючисьдодому, вонипобачили, щонімці застрелили коня. 

Вночідоросліповернулися на те місце і знайшли голову коня, розрубали на 

шматки і понесли додому. Ми, діти, не могли дочекатися, коли 

зваритьсябульйон. Їли і не замислювалися, щом'ясомогло бути отруєним. 

Бувсильний голод, ми збираликачанивідкукурудзи, мололи і пекли коржі. 

Перед звільненнямДзержинськанімцілютували, палили будинки. Мої 

батьки ховали брата в колодязі, а мене з сестрами в кукурудзяномуполі. На 

нашійвулицістоявнімецький обоз з патронами і зброєю. Люди думали, що і 

Саманніпідпалять. Коли ми прокинулисявранці, то побачили, що обозу не 

було, а приїхали на конях 2 розвідника (цебуловосени). Люди булирадіїм, 

вони запитувалижителів про німців. Восени 1943 рокумістозвільнили.  

На вулиці ТретяІнтернаціональна стояла пожежначастина. 

Унійвідкрили школу. У вересні всіхпереростків записали в один клас.  

Я добрепам'ятаю День Перемоги, люди раділи, 

всіхбезкоштовногодували. 

Завражна Ганна Тимофіївна у 1955році закінчилаКіровськусередню 

школу Дзержинського району, Сталінськоїобласті(10 класів). До 1960 року 
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працювала на шахті«Північна»бібліотекарем. У 1960 році вступила до 

Белгородськогодержавногопедагогічногоінституту.  

Молодша сестра вчилася в Києві також в педагогічномуінституті. З 

1963рокупрацювалавчителем математики в Кіровськійвосьмилітнійшколі. 

Стаж роботи 40 років.  

У 2003 р булазвільнена у зв'язку з закриттямшколи №11. 

Маєбагатоподяк і грамот за сумліннупрацю. 

У 1966 р.вийшлазаміж за ЗавражногоОлександра Григоровича (49 

роківспільногожиття). Маютьдвохдітей: сина і дочку. Дочка теж учитель 

математики, працює в м. Горлівка, а син - старший диспетчер в РМЗ м. 

Торецька.» 

Спогади записала онука Ганни Тимофіївни Завражна Єлизавета, 

учениця 11 класу ЗОШ № 10. 

Музейний матеріал та спогади живих учасників подій Другої Світової війни є 

доказами здійснення німецьких планів щодо нашого селища, а також 

фактами повсякденного життя населення в ті роки.  
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РОЗДІЛ 4. ЛИСТИ З ФРОНТУ  

 

Важливим джерелом, за допомогою якого ми дізнаємось про події 

боротьби з ворогом, є листи з фронту. 

Історія листів гвардії полковникаПічкури Петра Антоновича[додаток 

И]дуже незвичайна. У нашому музеї вони опинилися в 2003 році. Учні 6-В 

класу разом із класним керівником збирали матеріали про найстаріших 

мешканців селища. Діти відшукали стареньку жінку, якій у листопаді 2003 

року виповнилося 90 років.  

Валентина Антонівна Бандурка (додаток К)(дівоче прізвище Пічкура) 

народилася в Київській області Сквірського району в селі Пустоварівка. 

Батько рано помер, мати вийшла заміж удруге, і сім’я в 20-ті роки опинилася 

на Донбасі, у місті Макіївка. Валентина Антонівна закінчила тут сім класів, 

курси вихователя дошкільних закладів і заочно педагогічний технікум. Тут, у 

Макіївці, вийшла заміж і разом із чоловіком поїхала у Ворошиловград (зараз 

-Луганськ), а згодом – у Західну Україну (чоловік Бандурки був військовим). 

У Дрогобицькій області молоде подружжя застала війна. Валентина 

Антонівна разом із донькою і матір’ю виїхала на Донбас, в Артемівськ, а 

звідти евакуювалася в Казахстан, в Карагандинську область. Там сім’я 

прожила три роки. Коли Донбас визволили, жінки повернулися в Артемівськ. 

Валентина Антонівна переїхала до нашого селища в 1991році. 

У роки війни В.А. Пічкура втратила всіх своїх рідних братів: Петра, 

Андрія, Михайла; померли сестри Марія та Євдокія, померла й мати.  

У найскрутніші хвилини вона перечитувала листи від брата гвардії 

полковника, артилериста Петра Антоновича Пічкури. [Додаток И] 

Листів усього було 12. Перші три датовані січнем 1943 року, вони 

адресовані сестрі (Валентині Антонівні), матері, племінниці Ларі. У листах – 

сподівання на швидке звільнення Ворошиловграда. У них Петро Антонович 

висловлює своє ставлення до ворогів: «…будьте вытрижды прокляты, 

кровавые фашисты. Сколько детей вы осиротили, сколько семей вы 
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разорили, может ли это всё пройти  безвозмездно? Нет. За все проделки эти 

мерзавцы  уже получают, но  это еще не всё, они еще получат, пусть не 

думают паршивые пруссаки, что им удастся организовать ограбление еще не 

ограбленных ими наши областей. Нет, уже больше не выйдет… Сейчас 

Гитлеру нанесли такие удары, каких он никогда не ожидал, и едва ли он 

сможет где-либо предпринять серьёзное наступление…» (тут і далі 

збережено орфографію автора листів).  

Відношення до загарбників гвардії полковник висловлює і в інших 

листах, наприклад  у листі за 26 квітня 1943 року він пише: «Эх, как они уже 

надоели эти ироды проклятые…». У грудні 1943 року Пічкура П. А 

знаходився в 110 кілометрах від рідної домівки, там де він народився. Сестрі 

повідомив про це: «…Пусть паршивые фрицы помнят, что мы уже не за 

Волгой, а  уже два месяца за Днепром, недалеко то время, когда и мы будем 

за границей. Эти людоеды кровавые будут долго вспоминать… свой поход на 

святую Русь». 

Листи 1943 року Петро Антонович надсилав своїм близьким в 

Казахстан, а з червня 1944 року  - уже в Донбас, в Артемівськ. 4 червня 1944 

року він писав сестрі:«…конечно, сейчас в Донбассеещёжитьтяжело, ибо 

одно делоразрушения, а другое дело ещё не оконченавойна».  У цьому листі 

мати та сестра отримали фото від  Петра Антоновича. Він написав :«Мама я у 

тебя уже взрослый, уже полковник, трижды награждён и ещё представлен к 

награде». Пічкура П. А. допомагав рідним фінансово. Про це також 

дізнаємося з написаного.  

У листі від 29 серпня 1944 року він пише сестрі про матір Лукію 

Дем’янівну,  дізнавшись, що вона померла, відповідає: « Хорошая она была у 

нас, очень близко принимала к сердцу невзгоды и много много плакала. .. 

Бедная мама, долго она ждала моего приезда, ждала конца войны и не 

дождалась. Дорогая сестрица, эх если бы ты знала как кипит во мне 

ненависть к немцам и ко всем посягателям на нашу Родину… Покуда 

струится кровь, бьётся сердце в моей груди я буду беспощадно мстить врагу 
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за смерть матери…за убитых Николая и Михаила, за всех пострадавших от 

рук немецких бандитов … Домой до конца войны едва ли сумею приехать, 

никак нельзя.  Жить буду, войну закончу и к тебе обязательно приеду».  

У жовтні 1944 Петро Антонович уже знаходився в Польщі. Лист від 16 

жовтня 1944 року, найдовший, написав сестрі про своїх двоюрідних братів та 

сестер, про дядька та тітку, про тих, хто мешкав у Пустоваривці, про доньку 

Майю,яка стала ученицею та про сина Анатолія, що перейшов до третього 

класу, а далі знову про бойові справи. [Додаток И] 

«Украину давно очистили от немецких варваров. Более двух месяцев на 

территории Польши ведётся бой… Проклятие фрицы там без боёв не хотят 

уходить… Ещё удар - другой и будем у стен Берлина в этом я не сомневаюсь. 

Тогда если жив - здоров буду приеду в родной Донбасс к Вам, мои дорогие. 

Ох и пир закатим на весь мир. » 

Останній дванадцятий лист Бандурка В. А. отримала від брата у травні 

1945 року, написаний 27 квітня 1945 року, у якому Петро Антонович 

повідомляє, що він знаходиться у Австрії: 

«Сейчаснахожусь в Вене, в столице Австрии. Город большой, 

красивый, весь в зелени, в цветах, вокруггорода живописне горы. 

Странабогата вином, фруктами, а хлеба не имеют. Берлин окружён нашими. 

Я быхотел, покудаэто письмо дойдёт, чтобыбылконецвойне, 

котораявсемнасточертела… Пиши родная, рад буду отвечать. Твой брат 

Пётр. 27 апреля 1945 года.» 

Загинув він 19 травня 1945 року у Львові, за словами Валентини 

Антонівни його вбили представники націоналістичних сил України. 

         Ці листи підтверджують емоційне відношення офіцерів та мирних 

мешканців до нацистських окупантів, віру в перемогу та щасливе життя після 

війни. Ми відчули щиру підтримку близьких людей в тяжкі роки війни. 
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ВИСНОВКИ 

 

Друга світові війна є  найтрагічнішою подією 20-го століття, і в цій 

війні приймали участь мешканці нашого селища Північного.  На підставі 

джерел нам вдалося з’ясувати, що одинадцять тисяч наших земляків 

захищали Вітчизну від нацистських окупантів. Документально підтверджено, 

що 5650 захисників загинули в боях, серед них і колишні випускники 

середньої школи селища «Прапор Комуни»[3, с. 29] 

Відомо, що УРСР була повністю окупована в липні 1942 року, на її 

теренах вели боротьбу не лише Червона армія. На більшій частині території 

України діяв радянський партизанський і підпільний рух. На Заході  - 

Український визвольний рух (ОУН, УПА). Мешканці нашого селища 

прийняли участь саме у лавах Червоно армії, партизанських загонах краю та 

в підпільній боротьбі міста Дзержинська (зараз Торецька).  Вшанування 

кожного, хто боровся проти поневолювачів, стало метою нашої роботи. 

Завдяки  експонатам  музею «Подвиг» цю мету вдалося реалізувати. 

Шкільний музей, що створювався дітьми та педагогами, має краєзнавчий 

характер.  У музеї більше ста експонатів, більшість з них відноситься до часів 

Другої світової війни, і саме цей матеріал ми використали у своїй роботі. 

Експонати стали  головним джерелом інформації стосовно мешканців селища 

під час радянсько -  німецької війни.  

Життя в евакуації  (Герасименко В. О.), остарбайтерів (Герасименко П. 

Ф., Осадча В. М.), в окупації (Єрмакова Т. Я, Жданова Б. В.), листи з фронту 

(Бандурка В. А. та її брат Пічкура П. А.) – усе це допомогло нам скласти 

яскраву картину тих часів про кожного, хто стали головними персонажами 

нашої роботи.  

Дослідницьку роботу «Доля мешканців селища Північного в роки 

Другої світової війни» має практичне значення. Її можна застосовувати під 

час проведення екскурсій шкільного музею «Подвиг», на уроках історії 
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України  в 11 класі, у нових програмах для старшокласників введено 

практичні заняття з історії, де звертається увага на повсякденність населення 

в різні часи, у нашому випадку – у роки Другої світової війни.  

Ми вважаємо, що наша робота стане в нагоді класним керівникам для 

проведення виховних годин , а також гарним доповненням до хрестоматії з 

історії України в 11 класі за темою «Наш край у роки Другої світової війни». 

28 жовтня 2016 року в день визволення України від німецьких 

окупантів учні 11 класу ЗОШ № 10 поклали квіти до кам’яної стели на 

подвір’ї школи на честь воїнів,  що приймали участь у Другій світовій війні, а 

також до братської могили, де поховано 10 партизан загону під 

командуванням Г. М. Чуєва.[додаток Л] Цей загін у складі 36 чоловік з 

листопада 1941 по серпень 1942 року наніс ворогу значної шкоди в живій 

силі, техніці та озброєнні. У бою з німецькими окупантами, який відбувся 

біля села Зайцево 24 липня 1942 року, загинуло  12 партизан. Серед них і ті, 

що поховані в братській могилі біля Палацу Культури шахти «Північна». Це 

комісар загону В. Д. Мальонкін, В.Г. Моськін, Є.І. Сіверина, З. А. Бондарева, 

І.С. Онуфрієв, І.М. Алімов, В.Д. Никитін, 15-тирічний Едик Єрмохін та 

інші.[3, с. 29] 

Вшанування кожного, хто боровся в ті часи з ворогом і є нашою 

головною метою. Ми також стали ініціаторами проекту «Ті, хто боролися за 

свободу», який триватиме від жовтня 2016 до травня 2017 року. Зрештою, 

своєю роботою ми популяризуємо історію різних людей, причетних до 

Другої світової війни. 
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7.Матеріал музею «Подвиг» ЗОШ І-ІІІ ступенів №10: 

1) біографія Сердюка М. І.; 

2) фотоматеріал « Зі шкільної парти  - на фронт» 

3) матеріал пошукових загонів школи № 10 - «Остарбайтери з Донбасу» 

-  Герасименко Ф. П. 

4) інтерв’ю з Ждановою П. В. від 23 квітня 2005 р.- «Під нацистською 

окупацією» 

5) інтерв’ю з Єрмаковою Т. Я. від 18 лютого 2012 р. – «Під нацистською 

окупацією» 

6) інтерв’ю з Осадчою В. М. від 28 жовтня 2016р. – «Остарбайтери з 

Донбасу» 

7)матеріал пошукових загонів школи № 10 «Дитинство, обпалене 

війною»: 

Герасименко В. О., Прокопенкова Г. М., Шестопалова А. Д., Мелешко Т. 

О., Завражна Г. Т. 

8)інтерв’ю з Бандуркою В. А. від 2 грудня 2003 р. –« Листи з фронту»  
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ДОДАТОК А 

Амелін Леонід Іванович
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ДОДАТОК Б 

Цурган Олексій Іванович 
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ДОДАТОК В 

Поляков Єгор 
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ДОДАТОК Г 

Герасименко Федір Петрович 
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ДОДАТОК Д 

Осадча Віра Михайлівна
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                                                                                                           ДОДАТОК  Е 

                        Жданова Прасков’я Варлантіївна 
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                                                                                                            ДОДАТОК Є 

Єрмакова Тетяна Яківна 
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ДОДАТОК Ж 

Сердюк Микола Ілліч 
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ДОДАТОК З 

Мелешко Тамара Олександрівна 
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ДОДАТОК І 

Завражна Ганна Тимофіївна 
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ДОДАТОК И 

Пічкура Петро Антонович  
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ДОДАТОК К 

Бандурка Валентина Антонівна 
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ДОДАТОК Л 

Біля Братської могили 28 жовтня 2016 р. 


