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УМАНЬ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
 

Друга світова війна – одна з найдраматичніших сторінок нашої 
історії. 

Випробування, які у 1941 році принесла війна, не оминули й наше 
місто. Умань була окупована з серпня 1941 року по березень 1944 року. 
Отож, у серпневі дні 1941 р. в Умань вступили нацистські загарбники і 943 
дні тримали його в неволі з загальновідомими наслідками : концтабір 
«Уманська яма», 25 тисяч розстріляних в Сухому яру і зруйноване місто [4, c. 17]. 

У 1941-му році, після зміни окупаційних режимів місцеве населення 
не втратило здатності відчувати проблиск надії на національне 
відродження. А це означало, що похідні групи Організації Українських 
Націоналістів, які прибули на Уманщину, знайшли сприятливе середовище 
для закорінення. Місцевим населенням  оунівці, що ставили собі за мету 
встановлення Української соборної самостійної держави, були сприйняті 
надзвичайно прихильно і з великим розумінням їхньої місії. 

Перше село, в яке прибули представники ОУН зветься Краснопілка 
(нині Христинівський район). Оунівці ініціювали «сходки» та вибори 
органів місцевого самоврядування. Порядок денний цих зібрань 
окреслювався такими пунктами: ситуація, яка склалась  в результаті 
початку війни  Німеччини з СРСР; як себе поводити в цій ситуації 
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українцям; складання присяги новообраних представників самоврядування 
на вірність служіння Україні і громади; виконання Гімну України. 

Свої низові структури ОУН зуміла поширити в кожному селі на 
Уманщині до кінця 1941 р. 

Після того, як німецька цивільна адміністрація взяла на себе владні 
повноваження на Уманщині, всіх виявлених гестапівцями членів ОУН 
було розстріляно, або заслано в концтабір. Однак німцям вдалось розкрити 
лише частину Проводу ОУН Уманщини і знищити його, але низові 
структури, за винятком кількох осіб, залишились у підпіллі [1, c. 102-106].  

На початку серпня 1941 р.  розпочалась уманська оборонна операція 
військ лівого крила Південно-Західного фронту та правого крила 
Південного фронту (6-та, 12-та армії, 2-й механізований корпус), що 
проводилася з метою відбити наступ німецьких військ на уманському 
напрямку та не допустити оточення військ 6-ї та 12-ї армій і відновити 
цілісність фронту. 

Після перших двох тижнів війни, відповідно до уточнених завдань, 
група армій «Південь» частиною сил продовжувала наступ на київському 
напрямку, а головними силами здійснювала операцію з метою оточення 
радянських військ на Правобережжі. 10 липня 1941 р. німецьке 
командування відмовилося від наступу на Київ. Перед групою армій 
«Південь» було поставлене завдання оточити радянські війська 6-ї та 12-ї 
армій у районі м. Умань. Усього в операції німецьке командування задіяло 
близько 38 дивізій, у тому числі 5 танкових і 5 моторизованих [2]. 

 1 серпня стало переломним днем 6-ої і 12-ої радянських армій в 
Уманському котлі. Вранці командувачі П. Г. Понєдєлін й І. М. Музичко 
доповіли по радіо військовій раді фронту і Ставці: «Становище стало 
критичним. Оточення 6-ої і 12-ої армій закінчено…Боєприпасів немає. Пальне 
закінчується». Спроби вирватися з оточення були безуспішними [3, c. 134].  

7 серпня 1941 р. організований опір оточених військ припинився, 
хоча окремі групи продовжували вести бої до 13 серпня 1941 р. Були 
знищені управління 2-х армій, 7-ми корпусів, перестало існувати 20 
радянських дивізій. За різними оцінками, в полон потрапило від 65 тис. до 
103 тис. бійців і командирів Червоної армії, противник захопив більше 300 
танків та 800 гармат. Трагічною була доля командувачів армій генерал-
майора П. Понєдєліна та генерал-лейтенанта І. Музиченка: їм судилося 
зазнати гіркоти німецького полону, а після звільнення – сталінських 
репресій [2].  

Через деякий час окупанти заходилися винищувати мирне населення 
Умані. Коли у Варшаві у 1959 р. судили гауляйтера України Е. Коха, то 
слідство встановило, що він мав перетворити Уманщину на свій 
заповідник для полювання на диких звірів. Тому все населення її підлягало 
винищенню. І понад 25 тисяч осіб з 40 тисяч довоєнного населення міста 
були знищені.  

Полонених з-під с. Підвисокого зігнали на кар’єр колишнього 
Уманського цегельного заводу. 10-гектарну площу обснували двома 
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рядами колючого дроту, звели сторожові вежі, встановили на них кулемети 
і потужні прожектори. У двометровому міжрядді бігали вівчарки. Глибина 
кар’єру за свідченнями спеціалістів заводу була різною. В  деяких ділянках 
глибиною 6- 7 метрів, а подекуди 15 метрів вглиб. Згодом площа табору 
збільшилась на 15 гектарів [3, c. 134].  

Російський поет Є. Долматовський, який пройшов страхіття 
німецького полону, у книзі «Зелена брама» розповів про уманський табір. 
Під пекучим сонцем або під дощовою зливою постійно перебувало 
близько 80 тис. військовополонених.  Для  того,  щоб  урятуватися  від  
дощу, полонені будували собі «помешкання» в глиняних стінах кар’єру. Ці  
нори,  по-іншому  їх  важко  назвати,  часто  обвалювалися,  що призводило  
до  загибелі  людей.  У  таборі  постійно  відчувалася нестача води та їжі 
[4, c.18]. 

Від  початку  окупації  євреям  було  дозволено  мешкати тільки в 
гетто (район Старого базару). Під приводом проведення перепису 
єврейського населення гітлерівці наказали всім євреям з’явитися з речами і 
документами у призначений час. У Судний день у  Сухому  яру  почалися  
масові  розстріли. Згодом ще одним «полігоном» для нацистів став 
Собківський ліс поблизу Умані. У цих двох місцях було розстріляно понад 
20 тис. євреїв. 

Українцям у кращому випадку випадало бути довічними рабами. Бо 
коли в корпусі теперішнього педагогічного університету хтось відкрив 
платну українську гімназію із Законом божим, то нова влада цього не 
потерпіла. Німці з поліцаями оточили її і всіх учнів з молодшими 
учителями відправили на каторжні роботи до Німеччини. Було оголошено 
що для українців ніяких гімназій і училищ не має бути. 

Нацистська верхівка раділа своїм перемогам. Оточення радянських 
військ під Уманню Гітлер розцінював як досягнення першої стратегічної 
мети групи армій «Південь». І на початку серпня 1941 року він відвідав 
штаб-квартиру цієї групи армій. У Центральному архіві Міністерства 
оборони м. Подольська зберігається трофейний німецький альбом, де є 
фотографія фюрера і дуче Муссоліні, які саме у цей час побували під 
Уманню. А в щоденнику начальника німецького генерального штабу Ф. 
Гальдера є підтвердження цієї зустрічі зі вказівкою точної дати – 28 
серпня.  

Згідно з планом німецького командування основні сили групи армій 
«Південь» переміщувались на південні до Донбасу та Кавказу, географічне 
ж розміщення Умані відповідало цьому напрямку. Досить розвинута 
шляхова мережа і наявність аеродрому також були на користь даного місця 
штабу. Певно, важливе значення у виборі штаб-квартири відіграла і 
наявність парку «Софіївка» з колишнім маєтком Потоцьких. 

Дні окупації нацистськими нелюдами були страшним лихом для 
населення краю. Але більшість людей чинили опір окупаційного режиму. 
На території Умані та Уманського району діяло 751 партизан і 
підпільників, п’ять патріотичних груп Романщика, Павловського, Сомова, 
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Петрова і Єршова. 
1944 рік перегорнув нову сторінку в історії Уманщини [3, c. 135-138 ].  
У результаті запеклих боїв 9-10 березня 1944 р., які були складовою  

розгортання  Умансько-Ботошанської  наступальної операції,  радянські  
війська  визволили  Умань  від  окупантів. Двадцять військових формувань, 
які героїчно проявили себе під час  Умансько-Ботошанської  операції,  
стали  носити  почесні звання Уманських [4, c. 18]. 

Отже, у ході боїв за місто Умань загинуло 455 воїнів. Уманчани 
зробили неоціненний внесок у розгром гітлерівської Німеччини і 
визволення рідної нам Умані. У боях Другої Світової війни відзначились 
сотні і тисячі уманчан, зокрема відомий нам генерал Іван Данилович 
Черняхівський, а також військовики В. І. Мельник, М. П. Борисенко, К. А. 
Смирнов, Я. П. Теличенко, М. Д. Саначев, Є. К. Тищик та багато інших. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
В умовах ринкових відносин та формування ринкових структур 

завдання трудового навчання і виховання підростаючого покоління все 
більше зміщується у центр педагогічних зусиль. Система трудової 
підготовки учнів є фундаментом для формування свідомого ставлення до 
практичного впровадження знань на практиці, усвідомленого вибору 
майбутньої професії, виховання культури праці. Як зазначається у 
Національній доктрині розвитку освіти в Україні «мета державної політики 
полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації 
кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних 
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