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                 Дорогий читачу !

          В рекомендаційний список, присвячений цій трагічній, і в той же час 
героїчній сторінці в історії нашої України, включена література, яка є в 
Катеринопільській центральній районній бібліотеці і розміщена тут в 
алфавітному порядку прізвищ авторів та назв творів , до деяких творів короткі 
анатації.
         Рекомендаційний список літератури розрахований на викладачів історії, 
учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, студентів вищих та середніх – 
спеціальних навчальних закладів, бібліотечних працівників, всіх, хто цікавиться
історією України, і, зокрема, трагічними і славними подіями під Крутами. 



                                                                « Хто любить волю,
                                                                 в  ряд ставати
                                                             Книжки змінити на гранати,
                                                            З вогню творити славний час».
                                                                                  В . Яків.

      Бій під Крутами - бій 16 (29) січня 1918 року на залізничній станції поблизу 
селища Крути за 130 кілометрів на північний-схід від Києва: бій тривав 5 годин 
із 5 між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300-ми 
київськими студентами, що захищали підступи до Києва. У перебігу військових 
дій бій вирішального значення не мав, - та у свідомості багатьох особливого 
значення набув завдяки героїзму української молоді, яка загинула в нерівному 
бою біля Крутів.
       Діячі УНР, а тим часом пече молодь, що тоді рушила в Крути, напевне  не 
передбачали, що Україна як держава відродиться лише на прикінці століття, а їх
подвиг буде оцінено, вшановано і прирівняно до героїв Термопілля на восьмому
десятилітті.
           29 січня 1918 року .7днів минуло, як Українська 
Центральна Рада на чолі з Президентом Михайлом Грушевським проголосила 
створення держави українського народу-Української народної республіки.
           Та вияв волі народу не був до душі тим,хто прагнув царювання над 
нашим народом. І шість тисяч завойовників вирушили в Україну.Тоді у нас не 
було багато війська. На захист Батьківщини стали разом із ротою гайдамаків і 
сотнею юнацької школи імені Богдана Хмельницького студенти Києва і учні 
українських гімназій. Зовсім юні,сяк-так озброєні, вони й не гадали, що життя 
їхнє вже вимірюється годинами. На рівному- рівному  полі, без жодного ук-
риття, загін зайняв оборону. Бій був нерівний. Молоді патріоти мужньо 
боронили свою землю і майже всі загинули на полі бою. Та ворогові не здалися.
          Ще і ще раз перегортаємо  ці сторінки історії.І  дивуємось героїзму, і 
покладаємо снопи квітів до Аскольдової могили  у Києві. Схиляємо голови  в 
скорботі й задумі.
        На похороні у Києві біля Аскольдової могили президент Михайло 
Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет 
Павло Тичина присвятив героїчному вчинку вірш з назвою «Пам'яті тридцяти». 
Десятиліттями історія бою або замовчувалась, або обростала міфами і 
вигадками, як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії. Лише згодом, у 
2006 році на місці бою встановлено пам'ятник i у 80-ті роковини бою монетним 
двором випущено в обіг пам'ятну гривню.

           



                Про вшанування подвигу Героїв Крут [Текст]:Указ Президента 
України від 22 грудня 2008 року №1188//Уряд.кур’єр.-2008.-27 грудня.-С.12

               Антончик Л. Крути – наша слава, наша історія // Українська культура. 
-2004. -№1. –С.36.
               Вони стали на захист Батьківщини: [День пам’яті героїв Крут] // 
Урядовий кур’єр. -2005. -№17 .-29 січня. 
               Вшановано пам’ять героїв Крут// Голос України.-2008.-30 січня.-с.2.
               Гвоздь М. Вони віддали життя, щоб ми жили (Крути 29 січня 1918
 року)//Українське слово.-2006.-№5.-1-7 лютого.-с.3.
               Гвоздь М. Крути:Урок нащадкам//Укр. Слово.-2004.-5-11 лютого.-с.3.
               День пам’яті героїв Крут // Календар знаменних і пам’ятних дат.2003. –
Київ,2002. –С.49-50
              День героїв Вітчизни / Інф."УК" // Урядовий кур'єр. - 2009. - 30 січ.
(№16). - С. 2.

                Захистити святі сторінки історії: вшанування / Інф."УК" // Урядовий 
кур'єр. - 2008. - 5 лют.(№22). - С.2 
             Президент України Віктор Ющенко, який 2 лютого перебував з робочою 
поїздкою у Чернігівській області, взяв участь у заходах з нагоди вшанування 
пам'яті Героїв Крут, зокрема поклав квіти до Меморіалу "Пам'яті Героїв Крут". 
Під час робочої поїздки у Чернігівську область Президент України переглянув 
також батально-історичне дійство "Бій під Крутами
            Крути (бій під Крутами) // Довідник з історії України. –К.: Ґенеза, 
2001. -c.376-377.
               Крути і сучасність [Текст] //Шлях перемоги.-2011.-2 лютого.-С.2
               Крути – заповіт і дороговказ : 95 річниця Героїв Крут // Шлях 
Перемоги.- 2013.- 30 січня.
               Крути вчать дивитись у майбутнє : уроки минулого // Уряд. кур’єр.-
2015.- 30 січня.
               Королюк В. Уроки Крут//Голос України.-2004.- 29 січня.
               Кульова В. Українські Фермопіли: їх часто порівнюють зі спартанцями,
котрі до загину боролися за свободу, захищаючи Фермопіли від перських 
завойовників. Їх також було небагато, тільки триста. А на захист Києва від 
більшовицької навали вийшла студентська юнь. Багато хто вперше взяв до рук 
зброю / В. Кульова // Урядовий кур'єр. - 2007.- 30 січ.(№17). - С.7. 29 січня - 
День пам'яті Героїв Крут
              Лавренюк С. «Крути – це воскресіння, по довгих століттях, обірваної 
Полтавою визвольної війни…» // Голос України. -2005. -№17.-29січня. 
              Литовченко В.Олег Обушний :»Бій під Крутами-це урок, який потрібно
вивчити й запам’ятати// Голос України.-2008.-1 лютого.-с.10.
              Леоктович О. До святої могили : Крути// Урядовий кур’єр.-2006.-2 
лютого.с.9
              Могильницька Г. Понад Крутами - вічність у сурми сурмить!: до Дня 
пам'яті героїв Крут / Г. Могильницька // Дивослово. - 2008. - №1. - С. 25-27. 
Сценарій
              Моковицька С. Удар під Крутами// Україна моло-да.-2008.-16 лютого.-
с.8



              Музиченко Я. Хрест Літок. 2 лютого- 90- та річ-
ниця літківського бою, пов’язаного з подіями під Крутами// Україна молода.-
2008.-2 лютого.-с.10
              Нагірняк , З. Поспішаймо на прощу до Крут / Зоряна Нагірняк // Шлях 
перемоги.-2012.-25 січня.

              Непереможність Крут / Інф."УК" // Урядовий кур'єр. - 2009. - 29 січ.
(№15). - С.1.

 29 січня 1918 року близько 300 зовсім молодих людей, - київських студентів та 
учнів старших класів гімназії зі зброєю в руках стали на захист незалежності 
проголошеної напередодні Української Народної Республіки. Упродовж 
п'ятигодинного бою необстріляні ополченці, не відступивши й на крок, 
стримували шеститисячний (!) загін регулярної більшовицької армії. Тим самим
на рівнинній станції Крути, що між Бахмачем і Ніжином, силою своєї мужності 
вони створили таку духовну висоту, до якої піднятися поки що можуть тільки 
одиниці

              Олесь О. Під Крутами: Вірш // Поезія. –К.: Наукова думка,2000. –с.200-
202.
              Петрушенко ,М. Стверджували своє право на незалежність
: цього дня 1918 року київські студенти прийняли бій під Крутами,захищаючи 
столицю/Микола Петрушенко//Урядовий кур’.-2011.-29січня.С.1.
              Пам’ятай  герої Крут ! // Нація і держава.-2012.-26 січня.
              Пам’ятай про Крути!: в Україні вшанува-
ли  93- ю річницю крутянської трагедії //Нація і держава.-2011.-1 лбтого.-С.1.
              Палій О. Бій під Крутами :Героїчний вчинок  і державна зрада//Молодь 
Черкащини.-2007.-1 лютого.с.7

            Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: 
мовою документів і  свідчень / Упоряд. В.Шевченко.-К.: 
ТОВ КЛІО, 2015.-800с.

      Український  конспект  Першої  світової  війни
відображено  на  сторінках  пропонованого  видання  крізь
призму  найважливішого  міжнародного  дипломатичного
листування  ,  стратегічних  і  оперативних  документів
армійського  командування,  зведень  контролюючих  спец
органів, матеріалів діловодства долучених до гуманітарних
проблем  війни   установ  та  організацій,  статистичних

жителів прифронтової зони й тилу. У книзі подано вже опубліковані, а також
віднайдені , дотепер невідомі, архівні та письмові  музейні джерела , результати
археологічних  експедицій.  Видання  містить   і  добірку  фотографічних
зображень,  оригінальних  карт  бойових   операцій,  систем  життєзабезпечення
армії   та   цивільного  населення.  Дібрані  та  згруповані  за  видовою ознакою
джерела  дають  змогу  читачам  і  дослідникам  відповісти  на  велику  кількість



складних,  суперечливих  питань  того  періоду,  осягнути  як  глобальний
соціально-  економічний,  політичний.  Так  і  особистісний  ,  психологічний
аспекти Першої світової війни.

      Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться
історією України.

              Подвиг героїв Крут є взірцем патріотизму та від-даності 
Батьківщини //Урядовий кур’єр.-2007.-30 січня.-с.2
               Романівська Т. На Оскольдовій могилі поховали їх…29січня 
виповнюється 90 років бою під Крутами // Пенсійний  кур’єр.-2008.-1 лютого.-
с.1.
              Солдатенко В.Ф. У вирі революцій і громадянської війни (актуальні 
аспекти вивчення 1917-1920 рр . в Україні )/ НАН України. Інститут політичних 
і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. Український інститут 
національної памяті.-К.:Парламентське видавництво,2012.-272с.
              Солдатенко Валерій Ф.Проект «УКраїна» : 1917-1920рр.Постаті/
Ф.П.Солдатенко.-К.:Кіровоград :Імлекс  ЛТД,2013.-511с.

     Сорока Ю. В.  Бій під  Крутами  /Ю.В.Сорока .-К.: 
Золоті вотора,  2013.-120с.               
  29 січня 1918 року поблизу селища Крути на відстані 130км 
від Києва відбувся жорстокий , нерівний бій між 
чотиритисячний військом більшовиків та трьомастами 
українськими юнкерами. Студентами і гімназистами, що 
обороняли підступити до Києва. Більшість юнаків не мали 
ніякої військової підготовки. Було погано озброєні, але 
стояли на мерть, захищаючи свободу молодої Української 
держави. Українці відбили кілька атак, під час яких зазнали 
значних втрат. У перебігу військових дій цей бій 

вирішального значення не мав , та у свідомості багатьох особливого значення 
набув завдяки героїзму  української молоді.

             Скоробагатько,С. Зі славою святих :до 93-ї річниці трагедії під 
Крутами/Сергій Скоробагатько // Сільські вісті.-2011.-28 січня.-С.1
              Скобельський,В. На останньому рубежі  : день пам’яті героїв 
Крут/Віталій Скобельський //  Голос України.-2011.-29 січня.-С.31.
              Сергійчук,В.Крути як відродження українства  / В.Сергійчук//Урядовий
кур’єр.-2010.-29січня.-С.8
              Степанова Л. «Тут береже Україна вічний сон молодих своїх синів…»:
[Трагедія під Крутами в 1918р.]// Голос України. -2005. -1лютого.
              Стус Д. Крути: перший національний міф/ Дмитро Стус//Пенсія.-2008.-
№3.-с.42.
              Тютюнник , Є.  На Аскольдовій могилі поховали їх… : 95 років бою під 
Крутами / Євдокія Тютюнник // Уряд. кур’єр.- 2013.-29 січня.
            Тютюнник Є. Крути – це символ любові до Вітчизни  : герої Крут / 
Євдокія Тютюнник // Уряд. кур’єр.-2014.-29 січня.



            Унікальна сторінка історії України: [Вшанування 88-ї річниці бою під 
Крутами]// Урядовий кур’єр . –2006. –№20/31січня
             Україна  вшановує героїв Крут  // Нова доба.-2013.-29 січня.
             Шалівська З. Соколи з Конотопа: До 90 –річчя под.-вигу//Україна 
молода.-2008.-29 січня.-с.7
             Юнацтво сповнене надії : До 90-річчя бою під Крутами//Календар 
знаменні дати.-2008.-№1.-с.33
             Яворський І. Дотик крутянського болю: До 90-ї річ-ниці подвигу героїв 
Крут//Урядовий кур’єр.-2008.-29січня.

             29 січня - день, коли ми вшановуємо пам'ять молодих героїв, що 1918 
року полягли біля залізничної станції Крути на Чернігівщині, захищаючи 
Українську народну Республіку від більшовицьких загонів, які рвались до 
Києва. Їхній подвиг навічно ввійшов до літопису боротьби за незалежність 
Вітчизни як одне із свідчень незламності духу українського народу, його вічного
прагнення до волі і справедливості. На місці крутянської трагедії два роки тому 
встановлено пам'ятник, біля якого відбуваються урочисті заходи, покликані 
нагадати всім нам про мужність юних героїв Крут і про те, якою дорогою ціною
здобували незалежність України її правдиві патріоти
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