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Умань красиве, гарне, чудове, 

прекрасне місто. Воно має

неповторний колорит. 

Зачаровують старовинні

будівлі центральної частини

міста, радують око пейзажі

Софіївського парку, манить до 

себе прохолода

Осташівського ставу, радують

мешканців численні парки.  

Священко З.В. Історія Умащини ( 

з найдавніших часів до середини

ХVІІ ст.).Моногафія.-

Черкаси:видавець Чабаненко 

Ю.А.,2006.-228с



Сучасна Умань - місто обласного

підпорядкування з розвиненими

промислово-сільськогосподарськими, 

науково-освітніми, соціально-

культурними, адміністративними та 

туристичними інфраструктурами.

П.І.Горохівський Археологія 

України.Уманщина: Курс 

лекцій :Навчальний посібник.-

Умань: ПП Жовтий,2011.-262с.

Козинська І.П. і ін. 

Географія Уманщини : 

Навчальний посібник.-

Київ,2006.-176с.



В Умані триває культурно-мистецький проект «Умань – культурна 

столиця України» започаткований народним депутатом України Антоном 

Яценком.



З метою культурно-просвітницької діяльності та збереження

пам’яток було створено туристичний маршрут «Золота Підкова

Черкащини», який на сьогоднішній день є досить популярним.

Мельниченко В.М. Моя 

Черкащина (історія рідного 

краю від найдавніших часів 

до сучасності): навчально-

методичний посібник для 

вчителів та викладачів 

навчальних закладів усіх 

типів.-Черкаси: « 

Вертикаль»,видавець ПП 

Кандич С.Г.,2006.-232с.



До маршруту входять такі визначні місця Черкаської області,як: 

Державний заповідник – дендропарк «Софіївка», Меморіальний

музей – квартира Надії Суровцової .



Фестиваль «Софіївські зорі» – гордість Умані. З 

кожним роком він підвищує художній рівень

колективів, дорослішає, розвивається.

Черкащина в контексті історії 

України.Матеріали Третьої 

науково-краєзнавчої 

конференції 

Черкащини,присвяченої 

проблемам 

охорони,збереження та 

використання історико-

культурної спадщини.-

Черкаси:видавець 

Чабаненко Ю.А.,2008.-400с.



Умань славиться 

історико-культурною

спадщиною. У місті

знаходиться близько

20% всіх пам'яток

архітектури

Черкаської області (з 

них три пам'ятки

загальнонаціонально

го значення, 33 -

місцевого значення), 

64 - запропоновано

взяти під опіку

держави.



Доля міста тісно пов'язана з хасидизмом - це одне з течій юдаїзму. Щороку до 

Умані приїжджають тисячі віруючих з понад 20 країн світу помолитися на 

могилі свого духовного наставника - цадика Нахмана з Брацлава. 

Кривошея І., Фуркало В. 
Хасиди в Умані : історія і 
сучасність.-Умань: РВЦ 
« Софія»,2007.-18с.

Фуркало В. С. Концептуальні 

форми хасидизму : 

монографія /В.С. Фуркало, 

В. І. Фуркало.-Умань: ПП 

Жовтий О.О.,2012.-164с.



Умань – місто старовинне і ,разом з тим ,зовсім молоде. Архітектура

міста пережила епохи і держави, була свідком багатьох історичних

подій. Коли проходиш вулицями міста, то відчуваєш подих старовини

від кожного будинку…

Умань і уманчани

очима П.Ф.Корінного/ 

за ред.  Ю.В.Торгала , 

Л. Д. Гарбузової.-

Умань: ВПЦ « 

Візаві»,2013.-344с.

Книга пам’яті шталагу
349 ( Умань).-Умань: 
ВПЦ « Візаві»,2013.-
313с.

Наш рідний край : 

Хрестоматія з історії 

Черкащини / Упоряд. 

А.І.Кузьмінський , Г.В. 

Суховершко , В.Я. 

Чудновський.-

К.:Молодь,1993.-368с.



Стадіон «Уманьфермаш» (стадіон імені Котовського) -

багатофункціональний спортивний комплекс ,який розрахований  на 

7552 футбольних глядачів.



На вулиці Жовтневої революції (в 

минулому - Палацовій) знаходиться

будинок міської бібліотеки (колись 

готель "Європа") - прикраса 

центральній площі міста. Побудований

в кінці XIX століття будинок вражає

місцевих жителів і гостей чудовою

архітектурою, оригінальним

оформленням фасаду з різноманітними

скульптурними деталями, що

прикрашають віконні прорізи, арки, 

парадний вхід. 

Давидюк В.М. Історія 

уманських вулиць : 

вулиця Жовтневої 

Революції та площа 

Леніна.Випуск 1/ В.М. 

Давидюк//-Умань: 

Видавець « 

Візаві»,2011.-215с.



Уманський Агротехнічний коледж Уманського НУС (в минулому -
чоловіча міська гімназія) - один із шедеврів відомого архітектора
Владислава Городецького, споруджений у 1896 році



Міська гімназія (раніше - жіноча гімназія, заснована в 1900 році) -

одне з найкрасивіших будівель Умані. 



Неможливо пройти мимо, не звернувши уваги на Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. Тараса Шевченка, в минулому - Вище міське народне

училище.

Г.П.Бевз Історія 

Уманщини.-

Умань,1993.-

156с.

Цікаві архітектурні рішення у двох колишніх готелів "Лондон" і "Брістоль". 



Особливе місце серед пам'яток архітектури займає костел Успіння Богородиці на 

вулиці Коломенської, зведений у 1825 році на місці дерев'яного костелу Святого 

Антонія. Сьогодні в ньому розміщена міська Картинна галерея. 



Вулиця Садова з'єднує центральну частину міста з дендрологічним парком

"Софіївка". “Софіївка” і справді вражає: є тут екзотичні дерева з усіх усюд, 

мармурові скульптури, що наче зійшли зі сторінок “Іліади” та “Одіссеї”, 

численні водойми, водоспади, фонтани і гроти.



Ще в 1929-му цей чарівний куточок оголошено заповідником. У 2004 р. 

“Софіївка” отримала статус Національного дендрологічного парку, а в 2007-

му її було названо одним із семи чудес України

Умань:путівник:план-

схема 

Національного 

дендрологічного 

парку «Софіївка» / 

І.С.Косенко

Косенко И.С.

Мифы и 

сказания в 

парке « 

Софиевка»Кн. 

Вторая,-

Киев:Академпе

риодика,2007.-

299.



На живописній околиці м. Умань, поряд з відомим старовинним 

дендропарком «Софіївка», розміщений один із найстаріших вищих 

навчальних закладів України - Уманський національний університет 

садівництва. 

С.Нечаїв Стара 

Умань.-Умань,1996.-

32с.



Заслуговує на особливу увагу будівля головного корпусу Уманського 

державного педагогічного університету ім. Павла Тичини (в минулому -

будинок Міської управи), побудована в 1912 році акціонерним товариством

домовласників як прибутковий будинок. 

Уманський державний 

педагогічний інститут 

імені П.Г.тичини 1930-

1980.-Умань,1980.-16с.



Рівень акредитації – ІV, ліцензія АД № 034972 від 06.06.2012 р.

Ректор – Побірченко Наталія Семенівна, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук 

України, заслужений працівник освіти України.

На базі університету створено навчально-науково-виробничий комплекс, до 

якого увійшли Корсунь-Шевченківське педучилище, Уманський

гуманітарно-педагогічний коледж, Уманська міська гімназія ім.І.Франка, 

Шевченківський спеціалізований ліцей-інтернат та СПТУ №36 м. Умані. 

Створено педагогічний ліцей за напрямами підготовки: іноземна філологія; 

українська філологія; природничо-географічний; технолого-педагогічний. 

Діють бізнес-інкубатор та юридична клініка, які мають за мету формування

сприятливих умов для реалізації підприємницьких ідей та бізнес-проектів, 

забезпечення комерціалізації науково-дослідних робіт. 



Уманський 

державний 

педагогічний інститут 

ім. П.Г. Тичини 1930-

1935.-Умань,1990.-

35с.

Уман:Путеводитель

справочник./ Г.Е . 

Храбан



Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини є 

центром духовності, науки, 

культури в регіоні. Він успішно

готує вчителів для національної

школи та зарубіжжя.



Місто дихає талантами: поетами, 

художниками, композиторами, співаками,

танцівниками.

Кузнець Т.В. Населення Уманщини 

ХІХ - початку ХХ століття : 

Монографія.-К.: Видавничо-

поліграфічний центр « Київський 

університет»,2005.-195с.

Павленко М.С. Тичинівська

формула українського 

патріотизму:Монографія .-

Умань,2002.-180с.



Довідник-антологія про життя та творчість письменників

Уманщини вийшла друком в Уманському педагогічному

університеті. 

Письменники Уманщини 

(Довідник-антологія): 

Статті,бібліографічні 

матеріали,вірші,проза,літерату

рознавчі есеї.-

Умань:Алмі,2011-296.



До книги ввійшли біографічні дані 

та вибрані твори діячів літератури, 

які жили і писали у різні часи. За 

словами упорядника антології

письменниці Марини Павленко, 

книга на сторінках об´єднала понад

сто авторів різних періодів, які мали

стосунок до Уманщини, яка ще

півстоліття тому включала в себе 

сусідні райони та області. Тому 

географія авторства охоплює ширшу

територію, ніж сучасні місто та 

район.



Бібліотека Уманського педагогічного університету є однією з 

найбільших бібліотек міста і має багату і цікаву історію.



Варто наголосити, що бібліотека Уманського державного педагогічного

університету імені Павла Тичини – ровесниця університету. Адже своє

функціонування вона розпочала з 1930 року, коли був створений

Уманський інститут соціального виховання.

В Науковій бібліотеці знаходиться чимало пізнавальної інформації про 

історію Умані та її розвиток в різних аспектах.

Давидюк В.М. Історія 

уманських вулиць:вулиця 

Коломенська ,вулиця Леніна 

та вулиця 

Піонтковського.Випуск 2/ 

В.М. Давидюк//- Умань: 

ВПЦ» Візаві»,2012.-236с.

Х.П. Ящуржскій

Умань.Короткий

історичний нарис.-

Умань,1913.-54с.



Бодров Ю.І.  Історія 

Уманського козацького полку 

: Монографія.-К.: Видавничо-

поліграфічний центр « 

Київський 

університет»,2001.-276с.

Черкащина в період 

становлення української 

держави : 1917-

1919рр./Авт.упор. 

Т.А.Клименко, Е.А.Левицька, 

П.М. Жук,.- Черкаси: Видавець 

Ю.Чабаненко,-2008,152с.

І.І.Кривошея,О.В.Барвінок(Пр

илуцька) Нарис історії 

Уманського краєзнавчого 

музею.-Умань : РВЦ « 

Софія»,2008.-56с.

І.Кривошея Історія та 

геральдика Умані.-

Умань,2003.-67с.



Ядром автоматизованої бібліотеки став електронний каталог (ЕК), що 

поєднує в собі функції всіх карткових каталогів, розпочатий в травні 2007 

року і нараховує понад 14 тис. записів. Автоматизована бібліотечна

система забезпечує наповнення електронного каталогу, доступ до нього

читачам, можливість зручного й оперативного обслуговування

користувача.

Мицик Ю.А. Умань 

козацька й гайдамацька.-

К.: Вид. дім « КМ 

Академія»,2002.-187 с.

Чорномаз Б.Д.  Діяльність 

національно-патріотичного 

підпілля на Уманщині у 1941-

1945-х роках: 

Монографія.Уманське

видавничо-поліграфічне 

підприємство



Черкащина в період Великої 

Вітчизняної Війни 1941-1945 рр. 

Збірник документів та 

матеріалів / Укладачі: П.М. Жук, 

П.П.Жук, 

С.І.Кононенко,С.І.Кривенко.Чер

каси: Брама-ІСУЕП,2000.-208с.

Письменники Уманщини 

(Довідник-антологія): 

Статті,бібліографічні 

матеріали,вірші,проза,літ

ературознавчі есеї.-

Умань:Алмі,2011-296.

Сивачук Н.П. Уманське 

весілля/ Уманський 

держ.пед. ун-т  ім. Павла 

Тичини – Умань: 

Алмі,2007.-200с.:іл.


