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Шановні читачі! 

 Вашій увазі пропонуємо 

пам’ятку, присвячену юному 

партизану-розвіднику партизансь-

кого загону ім. Кармелюка, 

наймолодшому Герою Радянського 

Союзу Валентину Олександровичу 

Котику. 

 У страшні роки війни разом з 

дорослими взялися за зброю і діти –  

щоб захистити Батьківщину від 

ненависного ворога. Наша пам’ятка 

присвячена одному з таких героїв – 

Валі Котику. 

      Він народився 11 лютого 1930 

року у селі Хмелівка Шепетівського 

району Хмельницької області. 

 Навчався у школі № 4 міста 

Шепетівки, був визнаним ватажком 

піонерів, своїх однолітків.  

 Коли в Шепетівку ввірвалися 

фашисти, Валя Котик разом із 

друзями вирішив боротися з ворогом.  

     Піонер, якому щойно виповнилося 

чотирнадцять років, боровся пліч о 

пліч з дорослими, звільняючи рідну 

землю. На його рахунку шість 

ворожих ешелонів, підірваних на 

шляху до фронту. 

 Валя Котик загинув як герой, і 

посмертно був удостоєний звання 

Героя Радянського Союзу.  

Перед школою, у якій навчався цей 

відважний піонер, йому встановлено 

пам'ятник.  

 

 Українська дитяча поетеса 

Марія Познанська присвятила юному 

партизану-розвіднику поему «Валя 

Котик»: 

...Містом з букетами йде дітвора. 

Та на хвилинку діти ось стали – 

Пам'ятник бачать у парку новий: 

Хлопчик підвівся на п'єдесталі, - 

Рідний, знайомий - немовби живий. 

Так він стоїть, як у ніч новорічну, 

Варту несе партизанську свою. 

Валю, ім'я твоє житиме вічно! 

Знай, не вмирають герої в бою... 

     

Пропонуємо вам список 

літератури про дітей-героїв, 

які боролись з фашистськими 

загарбниками у роки Великої 

Вітчизняної війни: 
 

1. Бєлашов, Б. Це ми – діти війни : 

про дітей, в яких війна забрала 

дитинство / Б. Бєланов, В. 

Загребельний, М. Вінтоняк. – 

Донецьк : Донбас, 2012. – 398 с. : 

фотоіл. 


