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Не раз бували в пеклі бою

і чисте в нас було сумління.

Ми не лукавили з тобою,

моє прекрасне покоління.

Дмитро Білоус



До Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом
 ЦНБ підготувала виставку, присвячену письменникам-

фронтовикам -  вихованцям Харківського університету.  Виставка 
не може представити твори усіх письменників, тому в кінці ми 

подаємо тільки перелік авторів, 
які навчалися у Каразінському університеті і були учасниками 

Другої світової війни.   



О. Гончар

Пам'ятник студбатівцям присвячено подвигу студентів 
Харківського університету, які пішли добровольцями 
на фронт на самому початку війни у 1941 році.



Гончар Олесь (Олександр) Терентійович ( 1918-1995) 
О. Гончар народився у слободі Суха (тепер Кобеляцький район Полтавської області). До 
вступу у Харківський університет (1938) він навчався в технікумі журналістики, працював у 
районній (на Полтавщині) та обласній комсомольській газеті у Харкові. У складі студбату у 
1941 році пішов на фронт, був двічі поранений, перебував у концтаборі на Холодній горі. 
Перемогу зустрів у Празі. З 1946 року розпочав професійну літературну діяльність.

У трилогії «Прапороносці» відтворені 
воєнні події 1943–45. Роман «Людина і Зброя» (1960) – 

новий крок в осмисленні теми війни.

Події війни відображені 
також у повісті «Земля 
гуде» (1947) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995


Тютюнник Григорій Михайлович (1920-1961)

Г. М. Тютюнник у c. Шилівка (тепер Зіньківський район 
Полтавської області). У 1938 році вступив до 
філологічного факультету Харківського університету. Був 
членом літературної студії Харківського університету, 
літературного об’єднання при Спілці радянських 
письменників України. У 1941 році пішов добровольцем на 
фронт у складі студентського батальйону. Через важкі 
поранення був комісований, у квітні 1945 року повернувся 
додому інвалідом війни 2-ї групи. 1946 року закінчив 
Харківський університет і працював  учителем української 
мови і літератури у Львівському технікумі культосвіти, а 
згодом — у школі міста Кам’янки-Бузької. 

Роман "Вир" - вершина творчості письменника. Перша книга розповідає про 
події напередодні війни, знайомить з героями. Друга книга “Виру” переносить 
нас на початок війни проти фашистських загарбників. В жорстоких боях, у 
тяжких випробуваннях мужніють герої Г. Тютюнника та знаходять своє місце у 
єдиному строю.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0


Кульчицький Михайло Валентинович (1919-1943)
М.В. Кульчицький народився у м. Харків. Навчався на філологічному факультеті 
Харківського університету, потім переїхав до Москви, де навчався у Літературному 
інституті (1939-1941). З початку війни на фронті. Загинув у боях під Сталінградом у 1943 
році.



Сосюра Володимир Миколайович (1898-1965)
В. М. Сосюра народився на станції Дебальцеве (Донбас).  Навчався у ремісницькому училищі, 
потім в сільськогосподарській школі. Працював на содовому заводі та в шахті. Брав участь у 
громадянській війні. По закінченні громадянської війни вчився в Комуністичному університеті в 
Харкові (1922—1923) і на робфаці при Харківському інституті народної освіти (1923—1925). У 
роки Другої світової війни Володимир Сосюра працював військовим кореспондентом газети 
«За честь Батьківщини», перебував на Воронезькому та І Українському фронтах. Поет друкував 
свої твори у фронтових і армійських газетах. Після війни займався літературною діяльністю.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8


Бакуменко Данило Олександрович (1918-1998)
Д.О. Бакуменко народився у м. Дергачі. Закінчив філологічний факультет Харківського 
університету (1946). У перші дні Другої світової війни добровільно пішов на фронт у складі 
Харківського студентського батальйону. Двічі поранений і тяжко контужений. Починав війну 
рядовим розвідником, а закінчив її капітаном на Далекому Сході у вересні 1945 року. 
Працював військовим журналістом. Потім директором Бюро пропаганди Художньої 
літератури  Спілки письменників України.

Основна тема творів письменника  – героїчний подвиг мільйонів воїнів-патріотів у роки 2-ї 
світової війни, трудові звершення народу.



Бедзик Дмитро Іванович (1898-1982)
Д.І. Бедзик народився с. Вільхівці Саноцького повіту (тепер Польща). Навчався у ремісничо-
будівничій школі при монастирі оо. Василіян у місті Бучач. У 1919 р. закінчив Гнідинське 
сільгоспучилище, у 1924 р. - філологічний факультет Харківського інституту народної 
освіти. Працював агрономом, учителем, журналістом.
У роки Другої світової війни - кореспондент газети «Радянська Україна», з 1944 р. - директор 
Корсунь-Шевченківського музею військової слави. 

Події 2-ї світової війни відобразив у 
романі «Дніпро горить», зб. 
оповідань «Кров за кров» , 
«Оповідання про Олега Кошового», 
кн. нарисів «Корсунь-Шевченківське 
побоїще», «Плем’я нескоримих».



Доломан Євген Михайлович (1919-2006)
Є. М. Доломан народився у 1919 р. у селі Ольгівці Новгородківського району. Навчався в Одеському 
індустріальному технікумі. У 1938 році - студент Харківського університету. Учасник Другої світової війни, мав три 
поранення. Після війни працював у редакціях журналів «Дніпро», «Вітчизна», головним редактором художньої 
літератури у Державному комітеті по пресі, а завершив свій службовий шлях на посаді директора Українського 
відділення Літфонду СРСР.

Переважна більшість поетичних та прозових творів присвячені темі 2-ї світової війни. Це оповідання «Серце – не камінь» 
(1959); повісті «На безіменній висоті» (1967), «Вирок після бою» (1968), «Ще не кінець війні» (1971; складають трилогію за 
назвою першої, «Урок мужності» (1982), «Відрядження в молодість» (1988); роману «Випробування вірності» (1976).



Коломієць Олексій Федотович (1919-1994)
О.Ф. Коломієць народився у 1919 р. у с. Харківці на Полтавщині. У 1938-1941 рр. навчався на 
історичному факультеті Харківського університету. З початком війни добровольцем пішов на 
фронт. Після демобілізації займався викладацькою діяльністю. У 1950–1953 рр. був головним 
редактором газети «Молодь України», у 1953–1960 рр. – журналу «Зміна». Популярність здобув 
як драматург. Створив низку драматичних творів, які були інсценізовані у театрах України.

У цих п’єсах психологічно 
відтворено період, що 
назавжди увійшов в історію 
українського народу як його 
трагедія.



Кондратенко Віктор Андрійович (1911-1987)
В.А. Кондратенко народився  у Харкові. Закінчив Харківський інститут народної освіти. 
Працював кореспондентом газети «Червона Армія». Учасник Другої світової війни. Був 
начальником Головного управління по виробництву фільмів при Міністерстві культури 
України, головним редактором журналу «Радуга». Почав друкувався з 1931 року. Член Спілки 
радянських письменників України та Спілки кінематофафістів України. 

Основна тематика творчос ті – героїзм людей під час 2-ї світ. війни. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Баш Яків Васильович (справжнє прізвище -  Башмак) (1908 –1986)
Яків Баш народився  у 1908 року в селі  Милове  Бериславського  району Херсонської 
області. Після закінчення школи розпочав трудовий шлях. Працював у Криму  та  в 
Херсонській області завідуючим хатами-читальнями. Писав кореспонденції до газет, 
працював на будівництві ДніпроГЕС. Навчався на філологічному факультеті Харківського 
університету. Згодом перейшов до  Київського університету. У роки Другої світової війни 
був учасником партизанського  руху. 

Події 2-ї світової війни 
відображені в повісті 
«Професор Буйко», циклі 
оповідань «Біля вогнища», 
романі-дилогії «Надія».



Кучер Василь Степанович (1911-1967)
В.С. Кучер народився в селі Вітовці (за іншими даними — село Вербів, нині Любимівка) на 
Житомирщині. У 1930-1934 роках навчався у Харківському університеті і працював 
журналістом. З початку війни — фронтовий кореспондент армійської газети «За Родину», 
очолював воєнний відділ газети «За Радянську Україну», керував радіостанцією. Брав участь 
у боях при обороні Одеси, Севастополя, Сталінграда. Після війни повністю присвятив себе 
літературній роботі.

Оборону Одеси і Севастополя 
описав у нарисі «Людмила 
Павличенко» (Москва, 1943), 
романах «Чорноморці» (1952), 
«Голод» (1961)

Бакуменко Д.О.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1930
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


Муратов Ігор Леонтійович (1912-1973)
І.Л. Муратов народився у Харкові. У 1930 р. він закінчив хімічну профтехшколу, 
працював на заводі «Електросталь», потім на ХТЗ техніком-ливарником. Навчався 
на вечірньому відділенні філологічного факультету Харківського університету, який 
закінчив у 1939 році, будучи вже відомими поетом. Учасник Другої світової війни. У 
листопаді 1942 року потрапив у фашистський полон,. Ув’язнення відбував у 
концтаборі на о-ві Узедом у Балтійському морі. Визволений лише в березні 1945 р. 
Після вій ни продовжив творчу діяльність.



Мушник Сергій Михайлович (1921-1994)
Народився С.М. Мушник у м. Петропавловську (Казахстан). З 1924 року жив у 
Харкові. У 1940 році вступив до Харківського національного університету, проте 
через війну його не закінчив. Через хворобу очей не був військовозобов'язаний, але 
пішов на фронт добровольцем. Після демобілізації працював на заводах, був на 
бібліотечній роботі. У 1955 році закінчив Літературний інститут ім. О. М. Горького. 
Був керівником літературної студії «Заводська ліра» при заводі ім. Малишева (м.
Харків). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Собко Вадим Миколайович (1912-1981)
В.М. Собко народився у м. Москва. У 1930 році родина переїздить до Харкова.  Працював 
робітником на ХТЗі. У У 1934 р. став студентом філологічного факультету Харківського 
університету. У 1939 році закінчив філологічний факультет Київського університету. У 
роки Другої світової війни брав участь у бойових діях та працював в армійських газетах. 
Під час штурму Берліна був тяжко поранений. Був головою правління Добровільного 
товариства любителів книги УРСР. 

Роман-трилогія «Шлях зорі» 
(«Кров України», 1943; «Кавказ», 
1946; «Вогонь Сталінграду», 
1947) присвячений подіям Другої 
світової війни.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%9D%D0%A3_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD


Нехода Іван Іванович (1910-1963)
Народився у селі Олексіївка (тепер — Краснокутського району Харківської області). З 1925 року 
працював кореспондентом в Харківській піонерській газеті «На зміну». Наприкінці 20-х років вірші 
Івана Неходи вже друкують молодіжні газети, а пізніше — і літературні журнали для дорослих. З 1929 
по 1932 рік навчався на факультеті мови та літератури Харківського інституту народної освіти. 
Вчителював, працював у редакціях різних газет і журналів. У червні 1941 пішов на фронт, але не 
покинув літературну справу. Після війни працює головним редактором видавництва «Молодь» у Києві, 
пізніше — редактором журналу «Піонерія», а згодом переїздить до Крим і працює головою Кримської 
філії Спілки письменників України.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Шовкопляс Юрій Юрійович (1903-1978)
Ю.Ю. Шовкопляс народився у  м. Харків.  У 1922 р. вступив до Харківського Інституту Народної 
Освіти на відділення мови й літератури. З 1923 р. одночасно з навчанням у ХІНО викладав у 
школі. Під час Другої Світової війни працював на фронтах спеціальним кореспондентом 
армійських та фронтових газет. Після війни -  керівник кафедри журналістики Харківського 
університету (1949–1951) та Харківської організації СПУ (1953–1956). З 1956 по 1960 р. — 
головний редактор журналу «Прапор».

У оповіданнях “Хатка на галявині”( 1944) та 
“Вогняна ніч” (1945)  автор показує 
визволення західноукраїнських земель від 
фашистських загарбників.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Трипільський Андрíй Володимирович (1912-1988) 

Під час війни вийшли друком збірки його 
фронтових нарисів і оповідань «Над степами 
України» (1942), «Севастопольці» і «Над морем» 
(1943), «Севастополь» і «Дорога до Дніпра» (1944) 
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/123707
5002/2320. Разом з Миколою Грибачовим, Іваном 
Ле, Павлом Усенком, іншими, працював над 
бойовою історією 3-го Українського фронту, 
виданою в трьох томах.

Учасник Другої світової війни з червня 1941 до 9 травня 1945 року.  Був кореспондентом газет Окремої 
Приморської армії, Південного, Південно-Західного, Сталінградського, 3-го Українського фронтів. У боях 
під Києвом і Сталінградом був поранений, під Одесою й Севастополем – контужений. Брав участь в 
обороні Кавказу. У визволенні міст і сіл України, а потім – Румунії, Югославії, Болгарії, Угорщини, Австрії. 
З письменниками Іваном Гончаренком та Василем Кучером видавав серію нарисів — понад 30- про 
героїв оборони Одеси і Севастополя. Брав участь в обороні Києва, Одеси, Севастополя. В боях під 
Севастополем його було контужено.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2320
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2320


Черняков Марк Володимирович  (1912-1983)

М.В. Черняков народився у с. Іванівка Луганської  області. Закінчив Харківський інститут 
народної освіти. Учасник Другої Світової війни. Був тяжко поранений. З 1949 року працював 
у Харківському університеті http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2857

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2857


1. Бронський Андрій (1910-1942)
2. Вирган Іван Оникійович (1908-1975)
3. Болдирєв Іван Федорович (1908-1981)
4. Біленко Зіновій Якович (1909-1979)
5. Вишневський Давид Кальманович (1910-1977)
6. Гончаров Микола Єфремович (1925)
7. Гончаренко Іван Іванович (1908-1988)
8. Дорошко Петро Онуфрійович (1910-2001)
9. Ільченко Олександр Єлисейович (1909–1994)

10. Каневський Давид Ісакович (1906–1944)
11. Корецький Юрій Володимирович (1911-1941)
12. Крижанівський Степан Андрійович (1911-2002)
13. Вакуленко Віктор Дмитрович (1921-2000)
14. Мар’єнко Федір Сергійович (1911-1971)
15. Минко Василь Петрович (1902-1989)
16. Мисик Василь Олександрович (1907-1983) 
17. Мороз Захар Петрович (1904–1958)
18. Холод Віталій Петрович (1923-1993)
19. Шульга-Шульженко Михайло Іванович (1902-1942)
20. Самойлов Василь Петрович (1926)
21. Добровольський Володимир Анатолійович (1918-2003)
22. Плахтій Іван Олексійович (1907-1985)
23. Білоус Дмитро Григорович (1920-2004)

https://uk.wikipedia.org/wiki/1907


У презентації було використано матеріал з книг: 
- Вихованці Харківського університету : біобібліографічний довідник / Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна ; Авт.-уклад. Борис Петрович Зайцев, Володимир Іванович Кадєєв, 
Сергій Михайлович Куделко, Борис Кириллович Мигаль . – Харків : Авто-Енергія, 2004 . – 248 
с. та 

- Письменники - вихованці Харківського Державного університету : Бібліогр. довідник / Упоряд., 
вступ.ст. М.А. Кліщов . – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2003 . – 95 с.

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/60498/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/60498/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/16297/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/153090/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/143742/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/111591/source:default


Виставку підготувала Байрамова Каріна Іванівна, 
зав. сектору культурно-просвітницької роботи 
Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна

З цими та багато іншими виданнями книг, присвячених темі Другої 
світової війни усі мають можливість ознайомитися звернувшись до 
електронного каталогу ЦНБ 
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?lang=ua

Також у eScriptorium ЦНБ (розділ “Рідкісні та цінні видання”) зібрана 
колекція книг “До 75-річчя завершення Другої світової війни”, куди 
увійшли переважно документи, що видані у Харкові з 1941 по 1945 рр. 
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1835

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?lang=ua
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1835

