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Василь Бойчук 

Презентація нової монографії доктора історичних наук, професора, академіка Віктора  Ідзьо  

«Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. Українська Головна 

Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів» в «Книжковій Криївці»  

міста  Львова  12 червня  2016 року. 
 

В «Книжковій Криївці» міста Львова, 12 червня 2016 року відбулась презентація нової наукової монографії 

доктора історичних наук, професора, академік Академії Наук Вищої Школи України, директора Інституту 

Східної Європи та завідувача Кафедри Українознавства що при Університеті «Львівський Ставропігіон»  

Віктора Ідзьо «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. Українська Головна 

Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів».  

           
     На презентації монографії автором та вченими було наголошено, що нова наукова праця «Організація 

Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень 

німецьких та радянських архівів», доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи 

України, директора Інституту Східної Європи та завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон» Віктора Ідзя напрацьована в час коли російський агресор віроломно ввірвався в Україну і 

підступно захопив Крим та Схід України…  

Завдання праці -  з наукової точки зору у більш популярній формі викладу наукового матеріалу підняти 

бойовий дух воїнів регулярної української армії, українських добровольців та волонтерів на фронті.  

Під час презентації автор наголосив, що наукова монографія «Організація Українських Націоналістів. 

Українська Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських 
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архівів» - є точка зору сучасного українського історика на національно-визвольну боротьбу українського народу 

30-50 років ХХ ст., яка повинна загартувати та зміцнити  бойовий дух сучасних українських воїнів на фронті… 

 
Праця на великому фактологічному джерельному матеріалі показав роль українських політичних, державних, 

громадських організацій, зокрема ОУН, УПА, УГВР в 30-50 роках ХХ століття, а також показала роль 
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політичних, громадських, наукових, культурних та релігійних діячів в історичній боротьбі українського народу 

під проводом ОУН, УГРВ та УПА за відновлення незалежності Української держави… 

 Дане наукове дослідження на думку автора, та всіх присутніх на презентації науковців та рецензентів, 

повинно надихнути сучасних захисників України, що воюють на українсько-російському фронті для активнішої 

боротьби з російським окупантом за відновлення державних кордонів Української держави, зміцнити віру в 

перемогу українських збройних сил та добровольчих батальйонів над російським окупантом… 

 
В презентації окрім науковців Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, що при Університеті 

«Львівський Ставропігіон», рецензентів праці «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська 

Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів», взяли участь і 

члени Історико-Краєзнавчого Товариства міста Львова «Літопис», які показали на презентації монографії 

реконструкції одягу членів ОУН та воїнів УПА та муляжі-зразки озброєння членів ОУН та воїнів УПА… 


