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Усе життя Каблукових було пов'язане із залізницею. Народилися вони в 1926 році у родині 
бригадира слюсарів локомотивного депо ст. Дніпропетровськ.  

Навчалися у СШ № 12, що на проспекті Пушкіна. А 
вчитися добре були змушені. Справа в тому, що брати завжди 
мріяли працювати тільки на залізниці. Найзаповітніша мрія - 
машиністами паровоза. У 1936 році, коли Анатолій та Віктор 
тільки-но перейшли до 4 класу, у Дніпропетровську відбулася 
визначна подія - почала працювати дитяча залізниця. 
Зрозуміло, що брати негайно побігли «проситися на роботу». 
А між тим на Малій залізниці було  встано влено  суво р е 
правило: якщо отримав у школі «задовільно», то до роботи не 
допускали. Так що Каблукови змушені були вчитись тільки на 
«добре» та «відмінно». Спочатку брати працювали 

оглядачами вагонів, потім кондукторами і, нарешті, 
машиністами. Щотижня працювали на паровозі 2 години, стільки ж часу відводилося на навчання. 
Пройшли нелегку слюсарну практику. Кронциркулі, зроблені братами Каблуковими, до цих пір 
зберігаються на Малій дорозі як зразки ювелірної слюсарної роботи. 

Після закінчення 7-го класу зібралася сімейна рада. Свідоцтво семирічки давало право 
вступати до технікуму, але рада вирішила: Віктор та Анатолій повинні продовжити навчання в 
школі й у 1944 році йти до ДІІТу за вищою інженерною освітою. 

Та життя розпорядилось по-своєму. Ці плани порушила війна. Вітчим як працівник 
управління Сталінської залізниці отримав наказ евакуюватись із сім'єю до Сталінграда, де 
переходив у розпорядження керівництва місцевої залізниці. Там, у депо ст. Арчеда, вітчим 
працював інженером, Віктор та Анатолій - слюсарями. 

Згодом сім'я переїхала до Ставрополя, де брати продовжили свою слюсарну роботу в 
паровозному депо. 

Прийшло тривожне літо 1942 року. Німецькі війська за планом Гітлера дерлися до Кавказу. 
Це було основне завдання на літню кампанію 1942 року: прорватися через Кавказ і, з'єднавшись із 
пронімецькими силами Ірану, Іраку, Афганістану, дійти до Індії. Радянська армія мужньо 
оборонялася. Ставрополь був переповнений біженцями та пораненими. Почалась евакуація. 

Але на цей раз братам Каблуковим, як і багатьом іншим, не пощастило. Між станціями 
Кавказька та Армавір утворилася пробка. Поїзди стояли впритул один до одного. Цим скористалася 
німецька армія. До нерухомих поїздів прорвалися німецькі танки. 

Біженців оточили. Почалася перевірка документів. За допомогою поліцаїв почали 
відправляти за місцем проживання. Каблукових направили до Дніпропетровська.  

Віктор та Анатолій швидко знайшли знайомих залізничників, які влаштували їх на роботу в 
депо. Але незабаром жити юнакам у Дніпропетровську стало небезпечно. Німці почали тотальне 
полювання на юнаків та дівчат. Набивали поїзд і направляли у Німеччину. 

Куди діватися? Вирішили дістатися до своїх у Мар'ївку. У матері пересиділи весну та літо 
1943 року. У селі знали й поважали невтомну трудівницю Марію Григорівну, яка обшивала майже 
все село. Ніхто з мар'ївців не доніс на хлопців.  

Тут у Мар'ївці хлопці зустріли Радянську армію. І в перші дні звільнення звернулися до 
польового військкомату з проханням зарахувати їх в армію. Ледь умовили капітана, який не хотів 
брати в армію 17-річних братів. Стали вони автоматниками. Навчались азам військової науки. Полк 
готувався до форсування Дніпра і визволення рідного Дніпропетровська, але раптом усіх молодих 
вояків направили на навчання у військову школу. Брати Каблукови попали у школу артилерійських 
розвідників, що у місті Шуї. Навчалися маскуватись, розпізнавати та наносити на карту бойові цілі, 
корегувати вогонь артилерії, вивчали зброю, а також бойові прийоми за підручником відомого 
майстра спорту СРСР капітана К. Т. Булочки, особливу увагу приділяли мінній справі. 

Після закінчення школи Каблукови як військові фахівці були направлені у 217-й гвардійській 
стрілецький полк артилерійськими розвідниками. У складі полку вони брали участь у жорстоких 
боях у Молдавії, пройшли по території Румунії, Югославії. А отт після боїв в Угорщині брати ще 
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дуже довго прокидалися, бо уві снах разом із фронтовими побратимами продовжували воювати біля 
озера Балатон, штурмували Будапешт.  

За цей бій брати отримали перші бойові нагороди - медалі «За відвагу». 
Життя армійське важке. І тому завжди тут цінувався гумор, любили жартувати один над 

одним. Ну, а ситуація, коли в полку служать два брати, схожі, як дві краплини води, давала безліч 
можливостей для солдатського фольклору. Особливо часто в Відень, травень 1945 р. комічне 
становище попадав командир батареї, коли давав завдання одному братові, а питав про виконання 
іншого. 

Щоправда, коли тепер командир відсилав нагородні листи на двох, то у штабі вирішували, 
що комбат наплутав і на одного Каблукова прислав два бойових документи. Тому, як правило, один 
залишався без нагороди. 

У 1945 році полковий шлях проліг до Відня. А після завершення війни до 1950 року брати 
продовжували службу в Узбекистані. Правда,  для Анатолія і ця служба була бойовою: двічі він у 
складі механічного полку возив цистерни з пальним для Червоної армії Китаю, яка вела війну за 
визволення своєї країни. 

Нарешті, семирічна армійська служба закінчилася. Армія навчила братів головному -
 цінувати мирне життя. Тільки приїхали в Дніпропетровськ - уже на другий день влаштувались на 
роботу в рідне депо.  

1 вересня 1951 року Каблукови стали студентами ДПТу, шлях до якого пролягав через суворі 
воєнні роки, через надії та довготерпіння, через боротьбу, наполегливість та радість перемог. 

Навчання в ДИТі пішло легко. Звиклі до порядку у сім'ї, навчені дисципліні під час роботи 
на дитячій залізниці, в депо, в армії, брати сприйняли навчальний графік як закон свого життя.  

У 1956 році брати отримали дипломи з відзнакою і їхні шляхи розійшлися. Анатолій став 
працювати бригадиром паровозного депо Ніжньодніпровськ-Вузол, потім на різних інженерних 
посадах на паровозоремонтному заводі. Був головним технологом, конструктором 
тепловозоремонтного заводу, а з 1980 по 1987 рік працював директором виробничого об'єднання 
«Укрчерметтранс». 

А Віктор залишився в ДІІТі. Спочатку на інженерній, а потім на викладацьких посадах. У 
1964 році став кандидатом технічних наук, доцентом. Чотири роки працював в 
обкомі партії. А в 1971 році Віктор Агапійович Каблуков призначається 
ректором ДІІТу. Зауважимо, що в період ректорства В. А. Каблукова ДІІТ за 
успіхи в підготовці спеціалістів для залізничного транспорту був нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора, а в 1980 році інститут став 
університетом. 

Професор В. А. Каблуков зробив вагомий внесок у роботу колективу 
вчених з вирішення проблеми підвищення маси поїздів (до 8-12 тисяч тонн), з 
дослідження способів розміщення та закріплення вантажів на відкритому 
рухомому складі, з розробки ефективних заходів щодо підвищення безпеки 
руху поїздів. Із 1992 року він очолював комісію незалежних експертів 
Укрзалізниці, був співавтором розробки міждержавних документів в галузі 
транспортних зв'язків між Україною та ФРН, створення державних програм 

формування європейських транспортних коридорів. Багато енергії В. А. Каблуков віддавав 
організації роботи Транспортної академії України, у якій займав посаду віце-президента. 

За ініціативою ректора В. А.  Каблукова вперше в Україні була розроблена автоматизована 
система керування вищим навчальним закладом, комплексний перспективний план соціально-
культурного розвитку ДІІТу. З 1972 по 1982 рік він був заступником, а з 1982 по 1995 рік - головою 
ради ректорів вузів Дніпропетровщини. 

У 2000 році В. А. Каблукова не стало. 
Його брат Анатолій Агапійович Каблуков весь свій багатющий інженерний досвід передає 

студентам, працюючи з 1992 року на кафедрі «Безпека життєдіяльності». 
Але головне, вважає А. А. Каблуков, щоб у пам'яті молодого покоління завжди зберігалася 

гордість за подвиг нашого народу, який врятував світову цивілізацію від фашистської чуми. 
 


