
Слава Герою! Слава танкісту!
Біля головного корпусу 
ТДАТУ встановлено пам’ят
ник Герою Радянського 
Союзу Миколі Семеновичу 
Малюзі. Протягом багатьох 
років, із року в рік студен
ти університету збираються 
біля нього, щоб вшанувати 
пам'ять Героя, який загинув 
під час Великої Вітчизняної 
війни і який навчався в на
шому закладі на факультеті 
механізації сільського гос
подарства ще до війни.

Це вже стало своєрідною 
традицією. Тож і цього року 
на честь дня народження 
Героя студенти всіх курсів 
МТФ зібралися для того, 
щоб вшанувати пам'ять і по
класти квіти до меморіалу. 
Заступник декана Артем 
Побігун розповів історію 
життя цієї людини, від са
мого початку до його ос
танніх днів.

Микола Семенович Ма- 
люга народився 14 вересня 
1918 року у Мелітополі. В 
1925 році пішов до школи. 
Вчився добре, багато читав,

допомагав батькам. Подаль
ше навчання продовжив у 
фабрично-заводському учи
лищі при Мелітопольсько
му інституті механізації 
сільського господарства. 
Після закінчення робітни
чого факультету вступив на 
навчання до МІМСГу. Але, 
на жаль, закінчити навчан
ня не судилося.

У 1941 році його, як і 
всіх студентів четверто
го курсу, відправили на 
фронт. Микола Семенович

Малюга - командир взво
ду 12-го танкового полку 
(25 гвардійська механізова
на бригада, 7-й гвардійсь
кий механізований корпус, 
1-й Український фронт), 
гвардії старший лейтенант. 
Чотири роки він відважно 
захищав свою країну, брав 
участь у боях за звільнення 
Орла, Великих Лук, Севсь- 
ка, Ніжина, Києва. Був на
городжений медаллю «За 
відвагу» і орденом Червоної 
Зірки.

10 лютого 1945 року, вир
вавшись попереду атакую
чих військ, він на своєму 
танку знищив дві гарма
ти і три міномета з прислу
гою, а потім увірвався в ко
лону противника та знищив 
ще шість підвід і вісім авто
машин із піхотою ворога. 11 
лютого, продовжуючи діяти 
в авангарді бригади, підпа
лив три танки і знищив во
рожий літак, що призем
лився. 13 лютого кільце 
оточення навколо фор
теці Бреслау зімкнулося.

Гітлерівці зробили кілька 
спроб, щоб вирватись з ото
чення. 14 лютого в бою в 10 
кілометрах на південь від 
Бреслау Малюга виїхав на
зустріч атакуючому против
нику і підбив два ворожих 
танки, але і його танк був 
підпалений. Вже з палаю
чої машини він знищив ще 
дві самохідні гармати... Це 
був його останній бій. Про
явивши величезну відва
гу та мужність і любов до 
Батьківщини, Микола Се
менович загинув смертю Ге
роя.

10 квітня 1945 року Ми
колі Малюзі присвоєно 
звання Героя Радянського 
Союзу, посмертно.

Сподіваємось, що в май
бутньому студенти й на
далі будуть вшановувати 
пам'ять земляка-героя, бо 
такі люди, як Микола Семе
нович, завжди залишають
ся в наших серцях і пам'яті 
навіки.

Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».


