
Підпільний і партизанський рух на Миколаївщині у роки 
Великої Вітчизняної війни  

 
32 місяці - з 1 серпня 1941 року по 31 березня 1944 року йшла на території Миколаївщини 
Велика Вітчизняна війна. Лилася кров, нищилися матеріальні і культурні цінності, духовні 
надбання народу. На бій ішли мобілізовані і добровольці, чоловіки і жінки, робітники і селяни, 
комуністи і безпартійні, атеїсти і віруючі, люди різних поколінь, національностей, професій. 
На захист рідної землі стали всі, навіть діти "ворогів народу", молодь, якій судилося дивом 
вижити в голодному 1933, в`язні сталінських таборів.  
У справу розгрому ненависного ворога внесли свій вклад і трудящі Миколаївщини. Понад 79 
тисяч жителів області загинули на фронтах війни. 106 наших земляків удостоєнні звання 
Героя Радянського Союзу, з них 36 - посмертно. В роки тимчасової оку пації на території 
області діяло 89 підпільних організацій і груп, у яких брало участь більше 4 тисяч чоловік.  
На початку серпня 1941 року в Миколаївській області було сформовано підпільний обком 
партії, 2 підпільних міськкоми, 3 міських райкоми, 26 райкомів партії, до складу яких було 
підібра но 124 секретарі, у районах області було сформовано 12 партизанських загонів і 
диверсійних груп. З початком окупації підпільно- партизанські структури не могли належним 
чином заявити про себе, так як сформовані були поспіхом з недостатньо підготовле них, а 
то й зовсім випадкових людей, які не мали досвіду підпіль ної роботи, уявлення про 
нелегальну діяльність.  
Умови, в яких жителі Миколаївщини піднялись на боротьбу з німецько-румунськими 
окупантами, були тяжкими. На окупова ній території області в усіх містах і селах 
розташовувалась велика кількість ворожих військових частин, штабів, аеродромів, баз. У 
Миколаєві був штаб спеціальних військових з`єднань, спеціальних частин СС, поліції.  
Не дивлячись на те, що підпільні обком і райкоми партії в пері од окупації Миколаївщини 
німецькими і румунськими військами не працювали, не було створено єдиного організаційного 
центру, на території області з ініціативи низів розгорнулася повсюдно підпільна і 
партизанська боротьба. У Миколаєві, Первомайську, Казанківському, Баштанському, 
Березнегуватському, Кривоозерському, Доманівському районах діяли партизанські загони і 
під пільні організації. В Арбузинському, Врадіївському, Жовтневому, Новоодеському, 
Миколаївському, Братському, Вознесенському діяли підпільно-патріотичні групи.  
За мужність і героїзм у боротьбі з німецько-румунськими загарбниками звання Героя 
Радянського Союзу посмертно були удостоєні 4 підпільники: Віктор Олександрович Лягін, 
Володимир Степанович Моргуненко, Парфентій Гречаний, Даша Дяченко.  
1091 підпільник і партизан області нагороджено орденами і медалями. Але події тих грізних 
днів ніколи не згаснуть у пам`яті народній.  
Про них нагадуватимуть меморіальні дошки, пам`ятники, ву лиці, названі іменами героїв, 
обеліски і кургани слави. Не слід за бувати й те, що за період "господарювання" на території 
області фашистські кати знищили більше 105 тисяч мирних радянських громадян.  
Минає 60 років з часу звільнення Миколаївщини від загарбни ків. За цей час піднялось ціле 
покоління, для якого війна - сторінка історії. Все більше стає людей, які її не пам`ятають. І 
як же потрібно, як важливо, щоб усі знали, чим виявилась для світу битва з фашизмом, яких 
зусиль, мужності і жертв коштувала вона нашому народу.  
Це наш священний обов`язок перед тими, кого вже немає серед нас. І перед тими, чиє 
життя лише починається.  
Вшановуючи пам`ять всіх учасників підпільного та партизанського руху та до 60-річчя 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького склала 
бібліографічний покажчик “Підпільний та партизанський рух на Миколаївщини у роки Великої 
Вітчизняної війни”, до якого увійшли книги та статті з періодичних видань за останні 10 
років.  
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