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РОЛЬ І.М. КОЖЕДУБА У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ
З.В. Журавльова, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ»
Серед героїв Великої Вітчизняної війни почесне місце в історії
України належить нашому славному земляку Івану Микитовичу
Кожедубу.
Іван Микитович Кожедуб (08.06.1920-08.08.1991 рр.) –
радянський військовий діяч, льотчик-ас часів Великої Вітчизняної
війни. Тричі Герой Радянського Союзу, маршал авіації, кавалер двох
орденів Леніна, 7-мі орденів Червоного Знамені, двох орденів Червоної
Зірки, орденів Вітчизняної війни Олександра Невського, а також
кавалер іноземних орденів: ГДР, Монголії, Польщі, КНДР, льотчиквинищувач в авіації.
Іван Кожедуб народився в селі Ображіївка Глухівського повіту
Чернігівської губернії (нині - Шосткинського району Сумської
області) Української РСР в сім'ї селянина - церковного старости.
У 1934 році Кожедуб закінчив школу і вступив у хімікотехнологічний технікум у місті Шостка.
Перші кроки в авіації зробив, навчаючись у Шосткинському
аероклубі. З 1940 року - у лавах Червоної Армії. У 1941 році закінчив
Чугуївську військову авіаційну школу льотчиків, в якій почав службу
на посаді інструктора.
На фронті Великої Вітчизняної війни з березня 1943 р. Брав
участь у бойовий діях на Воронізькому, Степному, 2-му Українському,
1-му Білоруському фронтах.
6 липня 1943 на Курській дузі Кожедуб збив свій перший
німецький літак - бомбардувальник Юнкерс Ю-87. Через два дні збив
ще три літака противника.
Завзято запозичав досвід у бувалих льотчиків, поповнюючи свій
арсенал такими новаціями, як, скажімо, маневри по вертикалі,
багатоярусна побудова бойових порядків («кубанська етажерка»),
розроблена повітряним асом О. Покришкіним. На той час наші
винищувачі переходивши в противника ініціативу, діяли за формулою:
«висота – швидкість – маневр». Зросла бойова майстерність і
молодого Кожедуба, особливо влітку 1943 р., під час битви на
Курській дузі.
До кінця війни Іван Кожедуб здійснив 330 бойових вильотів, в
120 повітряних боях збив 62 літаки противника. Останній бій, в якому
він збив 2 FW-190, Кожедуб провів у небі над Берліном. Сам Іван
Микитович Кожедуб жодного разу не був збитий.
Іван Кожедуб вірою і правдою служив своєму народові.
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