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Юні друзі! 

 

         Вашій увазі пропонуємо 

пам’ятку про героя Радянського 

Союзу Олега Васильовича 

Кошового - одного з керівників 

підпільної організації «Молода 

гвардія» під час Другої світової 

війни. 

 Наш герой народився 8 червня 

1926 року у місті Прилуки, що на 

Чернігівщині. 

  У 1940 році Кошові переїхали 

до Краснодону (Луганська обл.). 

  Коли почалася Велика 

Вітчизняна війна підлітки встали на 

захист своєї вітчизни. Олегу йшов 

шістнадцятий рік.  

 Після окупації Краснодона 

німецькими військами (липень 1942) 

під керівництвом партійного підпілля 

Олег Кошовий брав участь у 

створенні комсомольської підпільної 

організації «Молода Гвардія», був 

членом її штабу. 

 «Молодогвардійці» брали 

участь у багатьох бойових операціях, 

розповсюдженні листівок, розгромі 

ворожих автомашин, збиранні зброї, 

підпалі скирт хліба, призначеного 

для відправки до Німеччини.  

 Олег Кошовий здійснював 

зв'язок із групами в околицях 

Краснодону, передаючи їм завдання 

від штабу «Молодої Гвардії». 

     У січні 1943 року організація 

була розкрита фашистами, Олега 

Кошового було заарештовано.  

 Після тортур його розстріляли 

9 лютого 1943 року.  

 Посмертно Олег був 

нагороджений Золотою медаллю 

Героя Радянського Союзу.  

 Його ім'ям названі вулиці в 

багатьох містах Росії, а також 

України, Білорусі, Казахстану, 

Вірменії. 

 Ось таке коротке, але героїчне 

життя було в нашого героя. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 Залишився у нашій пам’яті 

Олег Кошовий і як літературний 

герой, створений Олександром 

Фадєєвим у романі «Молода 

гвардія», а потім перенесений до 

однойменного фільму Сергія 

Герасимова.  

 Щоби навіки уславити ім’я 

народного героя автор Володимир 

Перепелюк записав пісню у 1945 році 

на честь Олега Кошового : 

Дума про Олега Кошового 

…Хлопця молодого, 

Комсомольця бойового 

Олега Кошового 

Пам’ятайте, не забувайте, 

Дітей своїх та внуків учіть-научайте, 

Про орла молодого Олега Кошового 

Мовте-розповідайте 

На довгії літа — Аж до кінця віка!... 

 Мати Олега Кошового 

написала книгу "Повість про сина", 

в якій розповідається про долю Олега 

і діяльності "Молодої гвардії".  

 В Омську та Нижньому 

Новгороді існують дитячі 

бібліотеки імені О. В. Кошового. 

 

     Пропонуємо вашій увазі 

літературу відомих письменників про 

життя і боротьбу підлітків у роки 

Великої Вітчизняної війни, яка 

знаходиться у фонді нашої 

бібліотеки: 
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