
22 ВЕРЕСНЯ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЮТЬ ДЕНЬ 

ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ. 

Cвято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи ветеранів війни та з метою 

всенародного вшанування подвигу 

партизанів і підпільників у період Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років, 

увічнення їх пам'яті…» згідно з Указом 

Президента України «Про День 

партизанської слави» від 30 жовтня 

2001 року № 1020/2001.  

В Павлоградському медичному коледжі 

були проведені виховні години присвячені 

цій події. Так куратор групи СС24-18  

Ярошенко Г.Є. провела виховну годину 

«Стежками партизанської слави» в якої 

розповіла студенткам про організацію руху 

опору в Україні у 1941—1942 роках та 

нагадала що День партизанської слави 

особливий, як для добровільних захисників 

Батьківщини, які внесли вагомий вклад в 

Перемогу у Другій Світовій війні, так і для 

всього українського народу. Масовість 

участі українського народу у війні з 

фашистськими загарбниками та сила опору в роки Другої Світової війни в Україні 

були одними з основних факторів безумовної і остаточної перемоги над 

окупантами.  Одним із потужних центрів всенародної боротьби в тилу ворога була 

окупована, але не скорена Україна. На захопленій українській землі ворог 

встановив жорсткий окупаційний режим, який супроводжувався масовим терором, 

насильством і пограбуванням мирного населення. За роки окупації майже 4,5 млн. 

населення України стали жертвами розбою, більше 2 млн. гітлерівці відправили на 

каторжні роботи до Німеччини. 
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Боротьба на тимчасово окупованих територіях України набрала форми 

партизанської війни, стала однією з активних форм участі найширших народних 

мас у розгромі ворога. 

З перших днів окупації України ворог намагався придушити підпільно-

партизанський рух. В умовах жорстокого окупаційного режиму на окупованій 

території України у 1941–1944 роках активно діяли 3992 підпільні партійні 

комітети, організації і групи, 558 підпільних комсомольських і молодіжних 

організацій і груп, в яких брало участь понад 103 тисяч підпільників. Від рук 

фашистських катів загинуло біля 80 тисяч підпільників. Не повернулись до своїх 

родин, до мирної праці більше 100 тисяч партизанів. 

Збройну боротьбу з ворогом і його 

посібниками вели 46 партизанських 

з’єднань і 1993 партизанські загони, 

бригади і розвідувально-диверсійні групи 

чисельністю понад 518 тисяч партизанів. 

Крім цього, в інших формах боротьби з 

ворогом брало участь майже 1 мільйон 

400 тисяч громадян України. 

Студентки вшанували пам'ять патріотів, 

які боролися за визволення України від 

фашистської окупації хвилиною 

мовчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


