
 

ПЕРЕЛІК 

документів для експозиції виставки 

 «Спогади очевидців про пережите в часи нацистської окупації 

Харківщини» 

(До 76-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові дані 

1 2 3 4 

1 5 квітня  

1944 року 

Спогади учениці 5-го класу Андріївської  

школи Балаклійського району Крайнюк 

Лілії про пережите під час нацистської 

окупації району.  

Оригінал. 

 

ф.Р-3776, оп. 

1, спр. 102, 

арк. 79-79 зв. 

2 7 квітня  

1944 року 

Спогади учня 7-го класу Андріївської 

школи Балаклійського району Пивоварова 

Семена про події, що відбувалися у селі в 

роки війни. 

Оригінал. 

 

ф.Р-3746, оп. 

1, спр. 102, 

арк. 45-45 зв. 

3 10 квітня 

1922 року 

Спогади учениці 5-го класу Горбулевої К. 

«Як я жила під час окупації». 

Оригінал. 

 

ф.Р-3746, оп. 

1, спр. 102, 

арк. 22-22 зв. 

4 10 квітня 

1944 року 

Спогади учня 5-го класу Вовчеярської 

школи Балаклійського району Никоненка 

Василя «Моє життя під час окупації». 

Оригінал. 

 

ф.Р-3746, оп. 

1, спр. 102, 

арк. 210-210 

зв. 

5 15 квітня 

1944 року 

Письмова робота учениці 7 класу 

Савинської середньої школи Ященко 

Любові «Що я пережила під час німецької 

окупації». 

Оригінал. 

 

ф.Р-3746, оп. 

1,                

спр. 125, арк. 

91-92 
 

6 15 квітня 

1944 року 

Письмова робота учениці 7 класу 

Савинської середньої школи Матвієнко 

Уляни «Що я пережила під час німецької 

окупації». 

Оригінал. 

 

 

ф.Р-3746, оп. 

1,                

спр. 125, арк. 

99 



7 2 липня 1944 

року 

 Спогади про події, що відбувалися на 

території Харківського району під час 

нацистської окупації, записані вчителями 

шкіл зі слів очевидців (витяг). 

Оригінал. 

 

ф.Р-3746, оп. 

1,                

спр. 168, арк. 

1, 1а, 2зв.-4 

8 11 липня 

1944 року 

Спогади мешканців колгоспу 

«Незаможник» Максимівської сільської 

ради Сахновщинського району Харківської 

області про пережите під час нацистської 

окупації, записані вчителькою 

Максимівської середньої школи Є.Шульц. 

Оригінал. 

 

ф.Р-3746, оп. 

1,                

спр. 164, арк. 

40-42 

9 липень  

1944 року 

Спогади мешканців Харківського району 

Харківської області про події під час 

нацистської окупації району. 

Оригінал. 

 

ф.Р-3746, оп. 

1, спр. 168, 

арк. 8-12 

10 5 квітня 1945 

року 

Спогади учениці Чугуєвської середньої 

школи Воропаєвої Ганни про бої у                 

м. Чугуєві, які відбувалися 16 березня               

1943 року, та про загиблого старшого 

лейтенанта Гателюка Василя Трохимовича. 

Оригінал. 

 

ф.Р-3776, оп. 

1, спр. 136, 

арк. 139-139 

зв. 

 

11 6 квітня 1945 

року 

Спогади учениці 7 класу Чугуївської 

середньої школи Телецької Юлії про 

пережите під час нацистської окупації міста. 

 Оригінал. 

 

ф.Р-3746, оп. 

1, спр. 136, 

арк. 132-133 

зв. 

12 6 квітня 1945 

року 

Спогади учениці 7 класу Чугуївської 

середньої школи Самохвалової Любові про 

події, що відбувалися у м. Лисичанськ 

[Луганська область] під час нацистської 

окупації. 

 Оригінал. 

 

Ф.Р-3746, оп. 

1, спр. 136, 

арк. 130-131 

  

 

 

Головний спеціаліст                                                                 Валентина ПЛИСАК 

 

 

 

 

 


