
 

Герої Крут   



 

29 січня виповнюється 104 роки від бою 

між українськими військовими курсантами та 

російськими військами під командуванням 

генерала Муравйова під Крутами. 29 січня 

1918 року на залізничній платформі в Крутах 

до 520 українських вояків і студентів з 16 

кулеметами та однією гарматою дали бій 

росіянам, які мали десятикратну перевагу в 

живій силі, бронепотяг та артилерію.  

Бій під Крутами тривав близько шести годин, 

у ньому загинуло від 70 до 100 бійців з 

української сторони. Втрати більшовицьких 

військ тоді сягнули 300 людей. Українці 

затримали росіян на чотири дні, що дало змогу 

укласти Берестейський мирний договір. 

Головне – за Брест-Литовським мирним 

договором між більшовицькою Росією та 

Четвертним  союзом  Україна  ставала 

незалежною державою. 

 
 



 

Україна крізь віки. Т. 10. Українськi визвольнi 
змагання 1917–1921 рр. / О. С. Рубльов, 
О. П. Реєнт. – Київ : ВД "Альтернативи", 1999. – 320 с. 

 
Десятий том 15-томного видання «Україна крізь 
віки» присвячений буремним подіям 1917–1921 рр., 
коли Україна вперше в ХХ ст. намагалася вибороти 
незалежність. Книга призначена для широкого кола 
читачів. 

 

 

Тур-Коновалов К. Крути 1918 : кінороман / 
К. Тур-Коновалов. – Харків : Клуб Сімейного 
Дозвілля, 2018. – 224 с. – (Мужність. Кохання. 
Свобода). 

 
Драматична історія про героїзм українських 
юнаків, заснована на реальних подіях. Вони 
хотіли кохати та жити, але взяли до рук зброю та 
стали на захист Батьківщини.  

 
 
 
 
 
 

Світлична В. В. Iсторія України : навчальний посібник 
/ Світлична В. В. –  
6-е вид., випр. i доп. – Київ : "Каравела", 2012. –  
384 с. 

 
У посібнику зроблена спроба відібрати 
найважливіші історичні події. При цьому головну 
увагу приділено історії українського національно-
визвольного руху, історії української державності.  

 



 

 
Історія України : навчально-методичний посібник 
для семінарських занять / за ред. В. М. Литвина. — 
Київ : Знання, 2006. — 607 с. 

 
Курс історії України передбачає вивчення студентами 
досвіду минулого українського народу, 
закономірностей історичного процесу, соціально-
економічного розвитку, а також перспектив розвитку 
української державності. 

 
 

 
 

Комаринська З. М. Історія України : навчальний 
посібник / З. М. Комаринська. — Львів : "Магнолія 
2006", 2011. — 451 с. 
Цей посібник – своєрідний навчальний 
комплекс, який не лише подає історичний 
матеріал, текст лекцій, а також містить теми і 
завдання для самостійного вивчення та 
підготовки до семінарських занять; ставить 
проблемні питання, які мають допомогти у 
вивчені певної теми. 

 
 
 
 
Лановик Б. Д. Iсторія України : навчальний посібник 

/ Б. Д. Лановик; Р. М. Матейко; З. М. Матисякевич. — 
2-ге вид., перероб. — Київ : Т-во "Знання" КОО, 1999. 
— 574 с. 

 
Високий науковий рівень видання поєднується з 
доступним викладом фактичного матеріалу та 
оригінальною формою його подання. У посібнику 
наводяться тематика та плани семінарських занять, 
індивідуальні завдання для студентів заочної форми 
навчання. 



 

Політична історія України. ХХ ст. : У 6 т. : Т. 5. 
Українці за межами УРСР (1918—1940) / гол. ред. І. Ф. 
Курас. — Київ : Генеза, 2003. — 720 с. 

 
У п'ятому томі "Політичної історії України. ХХ 
століття" досліджуються політичні процеси серед 
української еміграції в Європі та на українських 
землях у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини в 
період між двома світовими війнами. Особлива 
увага приділяється аналізу політичних течій 
міжвоєнної української еміграції, їхніх ідейних засад 
та моделей державотворення. 

 
 

 
Енциклопедія Сучасної України. Т. 15. Кот - Куз 
[Текст]. — Київ : Iн-т енциклопедичних досліджень 
НАН України, 2014. — 712 с. 

  
“Енциклопедія Cучасної України” (ЕСУ) – сучасна 
національна українська енциклопедія, нині 
найбільша за кількістю томів в Україні за всю її 
історію, є першою енциклопедією, що правдиво, 
неупереджено і всебічно подає цілісний 
багатогранний образ України 20–21 століть у особах, 
інституціях, поняттях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Після бою під Крутами більшість
крутянців продовжила боротьбу за
українську  державність  у  інших
підрозділах УНР. Вони брали участь в
інших військових операціях, зокрема в
Першому та Другому Зимових Походах,
антибільшовицькому  повстанському
русі. Частина з них після поразки
Української революції 1917-1921 рр.
опинилися в еміграції, брала активну
участь в громадсько - політичному
житті.


