
Знайомтесь
-УманщинА 

туристична!

(віртуальний перегляд літератури)



Налаштуйтеся на дивовижну 
мандрівку до найпрекрасніших 

куточків Уманщини 

Наша книгозбірня багата на літературу про

рідний край. Гортаючи сторінки цих

видань, ви ознайомитеся зі справді

унікальними витворами природи і людини.

Розмаїття дикої природи та краса споруд,

створених людиною, викликають захват,

вражають уяву, надихають і закликають у

путь.



Уманщина у плині літ [Текст] : [це видання очима сьогодення розповідає про благословенний край крізь

призму історій населених пунктів нашого району] : в 4 ч. Ч. 1-4 / Уманська районна рада ; [голов. ред. Д. М.

Гайда ; передмова Оксани Супрунець]. – Умань : Візаві, 2017-2018.



Косенко, И. Мифы и сказания в

парке "Софиевка" [Текст]. Кн.1 / И.

Косенко, Е. Шиф ; ответ. ред. И. Ф.

Курас. – Умань : Ремарк, 2006. –

144 с. : фотоил. – Библиогр.: в

тексте.

Косенко, И. Мифы и сказания в

парке "Софиевка" [Текст]. Кн.2 / И.

Косенко, Е. Шиф. – К. :

Академпериодика, 2007. – 304 с. :

фотоил. – Библиогр.: в тексте.



Свояк, Н. І. Парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва Черкаської області

[Текст] : [навчальне видання про оздоровчу

та санітарно-гігієнічну функцію парків,

сучасні тенденцію в озелененні садово-

паркових об'єктів] / Н. І. Свояк, Н. М.

Фоміна. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 191,

[1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188–190.

Кривошея, І. Парки "Софіївка" та

"Олександрія" (кінець ХVIII-початок ХХ

ст.) [Текст] : компаративний аналіз історії /

І. Кривошея, С. Васільєв ; М-во

регіональног розвитку та будівництва

України, державний історико-архітектурний

заповідник "Стара Умань". – Умань :

Жовтий О. О., 2010. – 31, [1] c. : фотоіл. –

Бібліогр.: в тексті.



Давидюк, В. М. Історія уманських вулиць: вулиця Жовтневої

революції та площа Леніна [Текст]. Вип.1 / Владислав Давидюк ; [рец.

В. В. Кривошея, Т. В. Кузнець] ; Відділ культури і туризму Уманської

міської ради ; Уманський краєзнавчий музей. – Умань : Візаві, 2011. –

205, [3] с. : фотоіл. – Присвячується 400-річчю найдавнішої писемної

згадки про м. Умань (1616-2016). – Бібліогр.: с. 200–205.

Давидюк, В. М. Історія уманських вулиць: вулиця Коломенська,

вулиця Леніна та вулиця Піонтковського [Текст]. Вип.2 / Владислав

Давидюк ; [рец. В. В. Кривошея, Т. В. Кузнець] ; Відділ культури і

туризму Уманської міської ради ; Уманський краєзнавчий музей. –

Умань : Візаві, 2012. – 229 с. : фотоіл. – Присвячується 400-річчю

найдавнішої писемної згадки про м. Умань (1616-2016). – Бібліогр.: с.

200–205.

Давидюк, В. М. Історія уманських вулиць: вулиця Радянська, вулиця

Садова та вулиця Рафаїла Чорного [Текст]. Вип.3 / Владислав Давидюк ;

[рец. В. В. Кривошея, Т. В. Кузнець] ; Відділ культури Уманської

міської ради, Уманський краєзнавчий музей. – Умань : Візаві, 2014. –

424, [2] с. : фотоіл. – Присвячується 400-річчю найдавнішої писемної

згадки про м. Умань (1616-2016). – Бібліогр. в тексті.

Давидюк, В. М. Подорож вулицями старої Умані [Текст] / Владислав

Давидюк ; [рец. Т. В. Кузнець] ; М-во культури України, Державний

історико-архітектурний заповідник "Стара Умань". – Вид. 2-ге, допов. –

Умань : Візаві, 2018. – 527 с. : фотоіл. – Бібліогр.: в кінці кожного

розділу.



Календарь-справочник г. Умани и его окресностей на

1914 год [Текст] : присвячується 400-річчю найдавнішої

писемної згадки про м. Умань (1616-2016) / Відділ

культури Уманської міської Ради, Уманський краєзнавчий

музей : [упоряд. В. Давидюк]. – Умань : Візаві, 2016. –

[22], XXXVI, 110, [1] c. : іл., карта. – Факсимільне

відтворення видання: Краткий календарь-справочник г.

Умани и его окресностей на 1914-1915 г.г.- Орфографію

збережено до реформи 1918 року.

Краткий календарь-справочник г. Умани и его

окресностей на 1914-1915 г.г. [Текст] : присвячується

400-річчю найдавнішої писемної згадки про м. Умань

(1616-2016) / Відділ культури Уманської міської ради,

Уманський краєзнавчий музей : [упоряд. В. Давидюк]. –

Умань : Візаві, 2016. – [22], XXX, 110, [9] c. : іл., карта. –

Факсимільне відтворення видання: Краткий календарь-

справочник г. Умани и его окресностей на 1914-1915 г.г.-

Орфографію збережено до реформи 1918 року.



Кривошея, І. І. Нарис історії Уманського

краєзнавчого музею [Текст] / І. І. Кривошея, О. В.

Барвінок ; [рец. В. В. Кривошея, Т. В. Кузнець, В. М.

Мельниченко] ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини.

– Умань : Софія, 2008. – 62, [1] с. : фото. – Бібліогр.:

с. 47–55.

Янковський, Д. П. Памятка м. Умані. Уманська

чоловіча гімназія 1883-1908 рр. [Текст] :

присвячується 400-річчю найдавнішої писемної

згадки про м. Умань (1616-2016) / Д. П. Янковський

; Відділ культури Уманської міської ради,

Уманський краєзнавчий музей. – Факсимільне

видання. – Умань : Візаві, 2016. – 39, [2] c. : іл.,

табл., карта, портр. – Факсимільне відтворення

видання: Янковскій Д. П. "Памятка г., Умани".

"Уманская Мужская Гимназія 1883-1908 гг.". -

Умань : Типография Л. О. Шапиро, 1908. -

Орфографія до реформи 1918 року. – Бібліогр.: в

підряд. приміт.



Умань і Уманщина в київських газетах

ХІХ ст. ("Заря", "Жизнь и искусство")

[Текст]. Вип. 1 / М-во культури України,

Держ. історико-архітектурний заповідник

"Стара Умань" ; [упоряд. В. М. Давидюк ;

рец. Т. В. Кузнець]. – Умань : Візаві, 2018. –

265, [1] с. : табл.

История Уманщины на страницах

"Киевской старины" (1882-1889 г.г.)

[Текст] : [в 2 т.]. Т. 1-2 / Відділ культури і

туризму Уманської міської ради, Уманський

краєзнавчий музей ; [уклад. В. М. Давидюк].

– Умань : [Візаві], 2013. – Факсимільне

відтворення статей про історію Уманщини

що друкувались в щомісячному історичному

журналі "Кіевская старина" . - К.:

Типографія К. Н. Милевскаго Крещатикъ,

домъ Зейдела, 1882-1889. – Бібліогр.: в

підряд. приміт.



Чорномаз, Б. Д. Нариси з історії Уманщини в

розповідях очевидців і в документах [Текст] :

збірник / Богдан Данилович Чорномаз. – Умань :

Уманське комунальне видав.-поліграф.

підприємство, 2012. – 170, [1] с. : табл. – Іменний

покаж.: с. 169–170.

Нарис історії Уманщини: (з найдавніших часів

до 60-х років XX століття) [Текст] : монографія :

рек. до друку вченою радою Уманського ДПУ

імені Павла Тичини / С. Ю. Монке, А. І. Петренко,

Т. В. Кузнець [та ін.]. – К. : Київський університет,

2001. – 265, [1] с., : іл., карти. – Авт. зазначено на

звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті.

Скус, О. В. Релігійна палітра Уманщини 1793-

1917 років [Текст] : монографія / О. В. Скус ;

Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Науково-

дослідна лабораторія "Історичне краєзнавство

Уманщини". – Умань : [Сочінський], 2009. – 265,

[1] с. – Бібліогр.: с. 192–324.



Тож рушаймо в путь...



Умань. Умань. Древній подих,
Слід тисячоліть.
Лабіринт підземних ходів,
Скарби у землі.
Умань. Умань! Повний келих!

Музика, пісні!
На її архейських скелях
Квіти чарівні…

Ольга Діденко



Національний дендропарк “Софіївка”

Націона́льний дендрологі́чний парк «Софі́ївка» —

шедевр світового садово-паркового мистецтва кінця

XVІ - початку XIX століть.

На думку експертів він входить до списку десяти

найкрасивіших парків Європи. Площа — 160 га.

Живописні пейзажі з віковими деревами, озерами і

водоспадами, гротами і скульптурами ведуть в світ

античних легенд і героїв поеми Гомера «Одіссея».

Відвідати парк можна протягом всього року.

Екскурсійний сезон триває з 7 квітня по 15

листопада.

Парк відкритий щоденно: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – неділя з 9:00 до 20:00

За умови попереднього замовлення можливе 

обслуговування в будь-яку пору року. Телефон екскурс-

бюро парку — (04744) 3-22-10, 4-07-39

https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80


Зокрема, відвідувачам дендропарку «Софіївка» будуть 

цікавими:

● багатоярусний світлодинамічний прогулянковий 

комплекс водоспадів «Тризуб Посейдона»;

● пам’ятники Софії та засновнику парку, графу 

Станіславу Потоцькому;

● оновлені центральну алею та доріжки з гранітної 

бруківки;

● експозицію з фрагментом бруківки головної алеї, 

побудованої у 1838 році;

● найбільшу за різновидністю в Україні алею магнолій з 

ексклюзивними сортами рослин, яких немає в Україні, 

та інші рослини;

● відновлений «Звіринець», заснований Станіславом 

Потоцьким у перший період будівництва парку. 

Оновлена історична частина дендропарку «Софіївка»



Цікаві факти:
1. Площа фонтану на суші - 450 квадратних

метрів.
2. Площа водного екрану - 200 квадратних

метрів.
3. Використано 150 підводних ліхтарів для

водного екрану.
4. Висота центрального струменя води на

водному екрані - 12 метрів.
5. Висота струменя води плаваючого фонтану -

20 метрів.

Фонтан “Перлина Кохання”

Детальніше про графік роботи фонтанів та шоу: 
Фонтан "Перлина Кохання" - Home

Це унікальний комплекс фонтанів на суші і на воді.

Основна чаша фонтану на суші з світломузикальним

шоу і шоу на водному екрані, світлодинамічний

плаваючий фонтан на Осташівський став і три статичні

фонтани зі світлодинамічним підсвічуванням, колір

якого не повторюється протягом дня.

https://www.facebook.com/pg/perlynakohannya


Фентезі-парк «Нова Софіївка» 

Це абсолютно новий об’єкт, який виріс поруч із

історичним дендропарком. Це єдиний у східній Європі

дендропарк у стилі фентезі.

У «Новій Софіївці» поєднуються природа, сучасне і

традиційне мистецтво, різні світові культури, які

представлені унікальними композиціями та арт-об’єктами:

– світломузична арт-інсталяція з портретом Софії

Потоцької;

– стилізована вхідна група з ілюстраціями періодів

розвитку «Софіївки»;

– інноваційне 3D-мапінг шоу «Душа лісу»;

– оглядовий майданчик;

– водоспад «Дракони»;

– скульптура «Пегас»;

– традиційна українська садиба з символічною

атрибутикою та найяскравішими представниками

української міфології;

– японський сад з озером, альтанками, садом каменів;

– скульптури самураїв та ніндзя;

– символічні японські панно, викладені різнокольоровою

мозаїкою та багато іншого.

Особливо привабливою «Сучасна Софіївка» стає із

настанням темряви, адже ввечері тут

працюють світломузичні арт-інсталяції та

демонструється 3D мапінг-шоу.

вул. Садова,53 (навпроти центрального 
входу в “Софіївку”)



Пішохідні фонтани та лазерне шоу.

Унікальною окрасою площі міста, які є

лише в Умані, стали найбільші пішохідні

фонтани в Україні та єдине у Східній

Європі лазерне шоу.

А маленьким відвідувачам обов’язково

сподобається безкоштовний дитячий

атракціон «Весільна карусель»

площа Соборності



Тут ви зможете послухати цікаві оповідки діда Панаса,

подивитись майстер-клас з гончарства, де сам дід Панас

творить чудо з глини, або спробувати самостійно

виготовити глечик, кухоль, тарілку тощо. Також

матимете можливість при бажанні придбати вже готові

керамічні вироби діда Панаса або живописні картини

художника Тараса.

“Майстерня діда Панаса” 

Майстерня знаходиться в 
приміщенні Василіанського 
монастиря за адресою: вул. 
Небесної сотні, 31 

тел. (04744) 3-11-88



Указом Президента України № 283/94 від 07.06.1994 р.

створено історико-культурний центр на місці поховання

духовного лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана в м.

Умані.

Щорічно на Рош-га-Шана (єврейський Новий рік) тисячі

туристів-паломників з понад 20 країн світу приїжджають на

могилу цадика Нахмана і просять благополуччя, здоров’я,

миру. У заповіті рабі Нахмана сказано, що кожен, хто прийде

до нього з проханням, не залишиться без відповіді.

Могила Рабі Нахмана

Цадик Нахман із Брацлава – правнук

засновника хасидизму цадика Бешта, один

із найвпливовіших духовних лідерів

брацлавських хасидів – останні роки життя

працював в Умані, де і помер у 1811 році.

Поховали його за заповітом на

старовинному єврейському цвинтарі.

Адреса: вул. Григорія Косинки 
(колишня  Белінського), 1



Державний історико-архітектурний заповідник “Стара Умань”

В оперативному управлінні ДІАЗ «Стара Умань» 

знаходиться 10 об’єктів державної власності:

1) монастир Василіанів (вул. Небесної сотні, 31);

2) костел Успіння Богородиці (вул. Коломенська, 

2);

3) приватна лікарня (вул. Незалежності, 31);

4) готель «Європа» (вул. Незалежності, ½);

5) жіноча гімназія (вул. Коломенська, 5);

6) особняк поч. ХХ ст. (вул. Шевченка, 2);

7) земське училище (вул. Небесної сотні, 29);

8) пам’ятник І.Д. Черняховському;

9) братська могила «Уманська яма»;

10) братська могила «Сухий яр».

Державний історико-архітектурний заповідник «Стара

Умань» створений постановою Кабінету Міністрів України

від 31. 08. 2005 р. № 833. Фактична діяльність заповідника

розпочалась з лютого 2006 року.

Заповідник розташований на території 82 га історичної

частини Умані і включає 68 об’єктів культурної спадщини.

Серед них дві пам’ятки національного значення: торгові

ряди (ратуша) та католицький костел Успіння Пресвятої

Богородиці; 23 об’єкти заповідника мають статус пам’яток

місцевого значення, інші відносяться до категорії щойно

виявлених — 43 пам’ятки.

Адреса: вул. Небесної сотні (Радянська), 31
Телефон: (04744) 3-11-88
Графік роботи: 8:00 – 17:00, вихідні: субота,
неділя
E-mail: starauman2006@ukr.net



Уманський краєзнавчий музей

Уманський краєзнавчий музей - один із найстаріших музеїв в Україні. Фонд музею нараховує більш як 50 тисяч

експонатів. Серед них: унікальна археологічна та нумізматична колекції, предмети декоративно-ужиткового

мистецтва, художні, документальні, графічні та фотодокументи, воєнно-історичні, історико-побутові предмети.

Експозиція Уманського краєзнавчого музею широко висвітлює історію Уманщини з найдавніших часів до

сьогодення та природу рідного краю.

Адреса: вулиця Незалежності (Жовтневої 
революції), 31
Телефони: (04744) 3-75-11, 3-34-46
Прийом відвідувачів: 9:00 – 17:00
Вихідний: понеділок



Музей розміщено в приміщенні римо-католицького костелу Успіння Богородиці, пам’ятці архітектури

національного значення (охоронний номер № 771), будівлі стилю класицизму початку ХІХ століття.

Фондова колекція художнього музею нараховує більше 5 тисяч одиниць збереження. Серед живописних

творів велику цінність мають роботи західноєвропейських художників ХІХ початку ХХ ст.: Д. Беццуолі, Ж.Б.

Грьоза, Я. Сімона, А. Буша, серія портретів, виконаних польськими авторами кінця ХІХ ст. С. Рейханом, Р.

Крижанівським, К.Мардзевичем, Горовіцем, І. Соколовим, та роботи представників української школи

живопису. Серед скульптур унікальними є роботи італійського та польського скульпторів А. Канови і С.

Годебського, земляків-скульпторів Г. Петрашевича, Я. Красножона, кераміста Д. Головка.

Костел Успіння Пресвятої Богородиці - пам’ятка архітектури державного значення.

Адреса: вулиця А. Кизила 
(кол. Коломенська), 2
Телефон: (04744) 3-64-14
Прийом відвідувачів: 9:00 –
17:00
Вихідний: середа

Художній музей (картинна галерея)



Туристична 
Уманщина

Земля батьків для кожного єдина, 
Священна й дорога земля батьків. 
Край Уманський ! Перлино України, 
Тобі наша любов і серця спів! 



Долина Миколи Чудотворцяс.Коржовий Кут 
23 кілометри від Умані

Сліди Божої Матері, залишені на камені

у Долині Миколи Чудотворця, лікують

людей впродовж уже багатьох років.

Православні віруючі їдуть сюди за

зціленням, цікаві туристи – за черговою

вражаючою історією та красивими фото.

Долина має форму правильного півкола.  В долину 

можна потрапити лише однією стежкою. Знизу 

протікає річка, яка розливаючись закриває вхід у 

долину. У цій долині ростуть 280 видів лікарських 

трав.



На хуторі Левада, що поруч 
села Кочержинці
10 кілометрів від Умані

Пізніше уві сні до нього прийшов старець і закликав розкопувати тутешні печери.

Селяни часто допомагали Митрофану. Але це були часи СРСР — хлопця забрали на

лікування до божевільні. Повернувшись, він продовжив шукати печери. Тоді ж на

Леваді від побачив ще кілька видінь: церкви, Цариці Небесної, чув підземні дзвони.

Місцеві вірять у святість та силу цих печер. А ще кажуть, що вода з криниці, що

неподалік, має цілющу силу.

Свято-Георгіївський монастир. Таємнича печера

Поруч з монастирем — печери. Саме в них

колись молились монахи.

А серед місцевих жителів ходять перекази про

Митрофана Калінчука. Ще хлопцем,

випасаючи худобу, він побачив на пасовищі

видіння — вогняні стовпи.



Із дерев’яною церквою була пов’язана цікава історія, яку

донесли до нас архівні номери “Киевской Старины”:

“На Киевщине завсегда было полно упырей. Особенно во
времена эпидемий. В 1770 году в селе Войтовка под
подозрение в упырстве попал приходской православный
священник.

Церква Святої ПараскевиСело Родниківка 
розташоване поряд із 
Уманню

Красивий, хоч і типовий для початку ХХ століття храм,

зведений у «цегляному» стилі (один із різновидів модерну) на

місці дерев’яної церкви.

Нині це пам’ятка архітектури місцевого значення.

Косвенные улики, свидетельские показания жены и кухарки уличили в нём упыря, регулярно бродящего ночами по
селу и “надыхуе” в окна болезни, а также приводящего домой мёртвую сестру и других покойников. Попа-упыря
проткнули колом и живьём зарыли в землю. Моровое поветрие вскоре после этого затихло. Тем не менее перед
польским судом предстал только один из участвовавших в убиении попа – Леско Ковбасюк, по причине смерти
всех остальных.
Убійство упыря въ Кіевщине? во время чумы 1770 года. // Кiевская Старина. 1890.№ 2. С. 338-341.



Церква Святої Трійці

На сьогодні церква частково відреставрована бригадою Київської реставраційної майстерні. Реставрація не 

закінчена через тертя з громадою, яка вимагає відтворити синодальну дзвіницю, що була до реставрації.

Після реконструкції він втратив первинний вигляд і свою унікальність. 

Нині церква занепадає, хоча й збирає на Великдень сотні прихожан. За переказами, під храмом існує таємничий 

підземний хід, що частково зберігся і нині.

Село Пугачівка
15 км від Умані 

Побудовано храм в 1761 р. Для

Черкащини він є унікальним,

оскільки церков подібного

плану (тризрубних, триверхих),

колись типових для Середньої

Наддніпрянщини, тут лишилося

всього дві. Власне в Пугачівці

та Кіровому Корсунь-

Шевченківського району.

сучасний вигляд

30 років тому



Церква Святої Параскеви
Це унікальна дерев’яна церква ХVІІ століття.

Церква дуже своєрідна. Восьмерик має гарні 

гармонійні обриси, а вхідна частина церкви 

нібито приєднана до неї штучно - про це 

свідчить невеличкий перехід (галерея) та сліди 

зломів на деревині. Ґанку, як такого, немає, бо ні 

східців, ані покрівлі немає, є лише вхідні двері. 

Проте, якщо придивитися, можна побачити сліди 

навісу над ґанком, що залишилися на стіні 

церкви.

На дверях - невеличка

ікона Св. Параскеви.

Кожне віконечко церкви

акуратно прикрито

невеличким дашком.

Село Максимівка
35,5 км від Умані



На березі річки Ятрань функціонує єдиний на
Черкащині та в Україні водяний млин на
гідротурбінах. Це унікальна пам’ятка українського
млинарства та цікавий туристичний об’єкт
«зеленого туризму».
Для будівництва млина у Коржовій у 1825 р.
довелося змінити русло річки Ятрань. Було
прокладено нове річище, з якого потік води
направили на водяну турбіну. Старе річище
перекрили стометровою греблею. Поряд з’явився
ставок, води якого біля мостів утримували зведені
високі гранітні стіни-береги. Млин на Ятрані мав 12
станків вальців і був високопродуктивним. З часів
будівництва механізм млина майже не змінився.
Помел зерна здійснюється за тим же принципом.

На гостини до старого млина бажають приїхати, щоб
пригоститися смачною юшкою, свіжоспеченими
коржами з духмяним чаєм, а також, щоб побачити
вжиткові речі давніх часів. Адже сьогодні на другому
поверсі будівлі розміщено музей давнини, серед

Діючий старовинний водяний млин
Село Коржова
26 км від Умані



Старовинний водяний млин  Село Піківець
7 км. від Умані

На річці Уманка в комплексі споруд

старовинного водяного млина (1893

р.), поруч з панської лісом. Входить

до переліку пам’яток архітектури

Уманщини.

Тут же знаходиться і колоритний

етнографічний ресторан "Млин". У

народі це місце називають

"маленькою Софіївкою".

Чудово оформлені інтер'єри з

ретельною стилізацією, літні дерев'яні

альтанки над водою, добротна

українська кухня.



Лялькова хатаСело Піківець
7 км. від Умані

В селі Полянецьке функціонує садиба сільського зеленого туризму «Лялькова

хата», де є можливість не лише побачити найрізноманітніші види ляльок-

мотанок, а й спробувати створити під керівництвом майстрів свій унікальний

оберіг.

Господарі садиби пригощають узваром,

проводять екскурсії місцевістю та завжди раді

допомогти в організації дитячих тематичних

свят. Проживання в садибі можливе за

попередньою домовленістю.



Дякуємо за увагу!


