
Село Ржавчик у роки Село Ржавчик у роки 
Другої світової війниДругої світової війни

Роботу виконала Роботу виконала 

Волошина Анастасія, Волошина Анастасія, 

учениця 8 класу учениця 8 класу 

Ржавчицької філії КЗО Ржавчицької філії КЗО 

“Біляївський ліцей” “Біляївський ліцей” 

Первомайського районуПервомайського району



Актуальність темиАктуальність теми

Актуальність теми підказана життям. Актуальність теми підказана життям. 
Щорічно ми згадуємо ветеранів війни, Щорічно ми згадуємо ветеранів війни, 
збираємо їх спогади про війну, збираємо їх спогади про війну, 
вшановуємо їх подвиги. Але час вшановуємо їх подвиги. Але час 
поступово забирає від нас наших героїв. поступово забирає від нас наших героїв. 
На сьогодні майже від 100 чоловік не На сьогодні майже від 100 чоловік не 
залишилось жодного живого ветерана.  залишилось жодного живого ветерана.  
Тому дана робота присвячується нашим Тому дана робота присвячується нашим 
рідним ветеранам Другої світової війни.рідним ветеранам Другої світової війни.



Мета дослідженняМета дослідження

Перед нами постала мета, дослідити Перед нами постала мета, дослідити 
історію села Ржавчик в роки Другої історію села Ржавчик в роки Другої 
світової  війни. Узагальнити зібрані світової  війни. Узагальнити зібрані 
спогади ветеранів та людей, які були спогади ветеранів та людей, які були 
вивезені окупантами на примусові вивезені окупантами на примусові 
роботи до Німеччинироботи до Німеччини



Джерела дослідженняДжерела дослідження

В основу дослідження покладено В основу дослідження покладено 
спогади та біографічні дані ветеранів спогади та біографічні дані ветеранів 
села. Використана різностороння села. Використана різностороння 
література про війну. Фотоматеріали, які література про війну. Фотоматеріали, які 
були зроблені в повоєнні часи.були зроблені в повоєнні часи.



22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина 22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина 
напала на Радянський союз. Про напад напала на Радянський союз. Про напад 
нацистського агресора в селі Ржавчик дізналися нацистського агресора в селі Ржавчик дізналися 
з урядового повідомлення, оголошеного В.М. з урядового повідомлення, оголошеного В.М. 
Молотовим по радіо. Молотовим по радіо. 

Страшна доля чекала мешканців села Ржавчик. З Страшна доля чекала мешканців села Ржавчик. З 
жовтня 1941 року до 15 вересня 1943 року жовтня 1941 року до 15 вересня 1943 року 
майже за два роки окупації, постійного майже за два роки окупації, постійного 
находження у фронтовій зоні від села нічого не находження у фронтовій зоні від села нічого не 
залишилося. залишилося. 

Окупанти вивезли на примусові роботи до Окупанти вивезли на примусові роботи до 
Німеччини майже 2,4 млн. молоді. Тяжка доля Німеччини майже 2,4 млн. молоді. Тяжка доля 
«східних » робітників. З села Ржавчик теж люди «східних » робітників. З села Ржавчик теж люди 
потрапили у цю халепу. потрапили у цю халепу. 



На фронти Другої світової війни із На фронти Другої світової війни із 
села Ржавчик пішло 250 чоловік, села Ржавчик пішло 250 чоловік, 

майже всі у 1941 році. Воювали на майже всі у 1941 році. Воювали на 
різних фронтах, практично різних фронтах, практично 

повсюди. Окрім кількох сержантів повсюди. Окрім кількох сержантів 
та старшин, троє були офіцерами, та старшин, троє були офіцерами, 

більшість більшість –– рядові та стрільці.рядові та стрільці.



В ході війни загинуло 153 чоловіка, в В ході війни загинуло 153 чоловіка, в 
тому числі 86 пропало без вісті. Це тому числі 86 пропало без вісті. Це 
половина загиблих яка свідчить про половина загиблих яка свідчить про 
важкі, кровопролитні бої, в котрих важкі, кровопролитні бої, в котрих 
наші бійці ціною величезних втрат наші бійці ціною величезних втрат 
знищували оборону гітлерівців, знищували оборону гітлерівців, 
очищали від них рідну країну.очищали від них рідну країну.



Втрати воїнів села Ржавчик у роки Втрати воїнів села Ржавчик у роки 
Другої світової війниДругої світової війни

Аналізуючи таблицю робимо висновок, що у 1941 році наші втрати мінімальні, Аналізуючи таблицю робимо висновок, що у 1941 році наші втрати мінімальні, 
бійці ще мабуть не дісталися фронту та знаходилися у запасних полках. Але ми бійці ще мабуть не дісталися фронту та знаходилися у запасних полках. Але ми 
знаємо, що в хаосі початкового етапу війни бійці Червоної армії перебували у знаємо, що в хаосі початкового етапу війни бійці Червоної армії перебували у 
складних умовах, не вистачало навіть гвинтівок. Було немало випадків, коли складних умовах, не вистачало навіть гвинтівок. Було немало випадків, коли 
деморалізовані командири з’єднань втрачали контроль над подіями й кидали  деморалізовані командири з’єднань втрачали контроль над подіями й кидали  
війська напризволяще, що призводило до великих втрат.війська напризволяще, що призводило до великих втрат.

РікРік 19411941 19421942 19431943 19441944 19451945 Невідомий Невідомий 
рікрік

ЗагинулоЗагинуло 22 1414 1717 2828 44 22

Пропало Пропало 
безвістібезвісті

22 1111 6363 55 55 --

Всього Всього 44 2525 8080 3333 99 22



90 учасників Другої світової війни повернулося із 90 учасників Другої світової війни повернулося із 

фронтів у село. Вони мали нагороди фронтів у село. Вони мали нагороди –– ордени та медалі.ордени та медалі.



Герой Радянського Союзу Герой Радянського Союзу 
Волковський Володимир ПилиповичВолковський Володимир Пилипович



Час без жалю забирає від нас ветеранів Час без жалю забирає від нас ветеранів 
війни. Не так давно їх було багато, а війни. Не так давно їх було багато, а 
сьогодні приходить до пам’ятника сьогодні приходить до пам’ятника 
загиблим воїнам тільки один чоловік. загиблим воїнам тільки один чоловік. 
Мешканці села пишаються Волковським Мешканці села пишаються Волковським 
Володимиром Пилиповичем, який  в   Володимиром Пилиповичем, який  в   
свої 23 роки зумів відзначитися як свої 23 роки зумів відзначитися як 
солдат та командир у боях у Польщі і солдат та командир у боях у Польщі і 
заслужив звання Героя Радянського заслужив звання Героя Радянського 
Союзу. В 1984 році в селі був відкритий Союзу. В 1984 році в селі був відкритий 
пам’ятник нашому славетному земляку.пам’ятник нашому славетному земляку.



Дякую за увагу!Дякую за увагу!


