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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Друга світова війна, від завершення якої 

минуло вже більше 75 років, досі залишається подією, що не лише викликає жвавий 

науковий інтерес, але й дає ґрунт для гострих політичних дискусій як на 

національному, так і на міжнародному рівнях. 

Напередодні тієї війни українці залишалися найбільшим бездержавним 

народом тогочасної Європи і «українське питання» стало одним з головних, які 

вирішувались на її фронтах. Початково розділені між чотирма різними державами, 

українські землі пережили перекроювання кордонів, зміну різних окупаційних 

режимів, криваві і руйнівні бойові дії, не менш руйнівні евакуації, геноциди, етнічні 

чистки та депортації, але так і залишились політично поневоленими. 

Позбавлені політичної суб’єктності, етнічні українці виявилися розділеними в 

цій кривавій боротьбі. Хтось із них воював у складі Червоної Армії проти 

нацистської Німеччини, хтось у складі вермахту проти Радянського Союзу, хтось у 

складі Української повстанської армії проти всіх, хто не визнавав ідеї незалежності 

української держави. Але були і такі, які намагалися використати наявні політичні 

можливості для того, аби творити українське національне життя та підтримувати 

своїх співвітчизників, які потребували допомоги, сподіваючись, що їхні зусилля 

зможуть дати і якісь політичні плоди в майбутньому. 

Саме таку позицію представляв Український центральний комітет (УЦК), який 

упродовж 1939-1944 рр. відіграв ключову роль в організації різних аспектів життя 

українського населення у Генеральній губернії (ГГ). При цьому головні зусилля 

УЦК були зосереджені на гуманітарній сфері, на розвитку освіти, виховання, 

культури в плані збереження та закріплення української національної ідентичності.  

Ця діяльність досі була досліджена дуже мало або представлялася в 

історичних студіях заполітизовано: глорифікувалася безпосередніми учасниками та 

прибічниками українського національного руху або зображувалася суцільно 

негативно.  

На сьогодні розширення методологічної бази історичних досліджень, доступ 

до нових архівних джерел, можливість знайомитись із доробком діаспорних 

науковців уможливлює розгляд багатоаспектної діяльності УЦК на території 

Генеральної губернії з позицій наукового аналізу, а не політичного засудження чи 

схвалення. Максимально неупереджене висвітлення цієї теми має сприяти не лише 

глибшому розумінню історичних процесів на українських землях у ХХ столітті без 

огляду на існуючі нині державні кордони, але і допомогти створити надійний ґрунт 

для суспільного осмислення уроків, які Україна має винести з того трагічного 

досвіду.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках теми наукових досліджень історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (№ 11БФ046-01). 

Мета дослідження полягає у комплексному розкритті діяльності 

Українського центрального комітету в гуманітарній сфері на території Генеральної 
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губернії, з’ясуванні його ролі в розвитку освіти, науки, видавничої справи, 

мистецтва, спорту українців та організації соціального захисту впродовж 1939-

1944 рр. 

Для реалізації мети поставлені такі завдання:  

– проаналізувати стан наукової розробки теми, систематизувати й 

розкрити інформаційний потенціал джерельного комплексу дослідження; 

– висвітлити структуру та особливості управління соціально-

культурною сферою життя українців у Генеральній губернії; 

– охарактеризувати зміст діяльності УЦК щодо організації системи 

національного виховання й освіти; 

– визначити вплив УЦК на розвиток професійного та масового 

спорту на західноукраїнських землях під час німецької окупації; 

– дослідити умови та можливості здійснення УЦК харитативної 

(допомогової) діяльності, окреслити її ключові аспекти. 

 Об’єктом дослідження є культурно-освітнє, спортивне життя та 

харитативність (доброчинна діяльність) українців на території Генеральної губернії 

у період Другої світової війни. 

Предметом дослідження є діяльність Українського центрального комітету в 

гуманітарній сфері як єдиної репрезентативної установи українців Генеральної 

губернії. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1939 по 1944 рр. Нижня 

хронологічна межа обумовлена формуванням мережі українських допомогових 

комітетів на території Закерзоння, які стали основою для створення їхнього 

координуючого центру та, водночас, визначили формат національного 

представництва українців в утвореній у жовтні 1939 р. Генеральній губернії – 

Українського центрального комітету. Верхня межа – 1944 р. – визначається 

евакуацією структур УЦК з Галичини та Закерзоння разом із припиненням 

функціонування нацистської окупаційної адміністрації на цій території.   

Територіальні межі дисертаційного дослідження охоплюють всю територію 

Генеральної губернії, у межах якої була дозволена діяльність УЦК. До складу цієї 

територіальної одиниці нацистської окупаційної адміністрації входили, окрім 

польських етнічних територій, також українські етнічні землі Другої Речі 

Посполитої: Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Лемківщина, а з 1941 р. також і 

Дистрикт Галичина. Саме на цих територіях, де найбільше була зосереджена 

діяльність УЦК, сфокусована головна увага у цьому дослідженні. У тих випадках, 

коли діяльність УЦК виходила за рамки, визначені його статутними документами, в 

роботі допускається вихід за означені територіальні межі. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у таких положеннях. 

Вперше:  

– комплексно висвітлено та проаналізовано діяльність Українського 

центрального комітету в гуманітарній сфері на території Генеральної губернії 

упродовж 1939-1944 рр.; 

– введено до наукового обігу низку архівних документів, матеріалів 

періодичної преси; 
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– розкрито регіональні особливості організації національно-

культурного, спортивного життя українців і заходів УЦК щодо суспільної 

опіки на західноукраїнських землях в означений період; 

– репрезентовано методи та форми повернення й адаптації УЦК 

національних традицій у виховний процес і спорт в умовах нацистського 

окупаційного режиму.  

Уточнено:  

– питання щодо характеру діяльності УЦК у гуманітарній сфері у 

контексті співпраці з нацистською окупаційною владою. 

Набуло подальшого розвитку:  

– з’ясування внеску українських і зарубіжних науковців у 

дослідження проблеми; 

– вивчення становища українського населення під час німецької 

окупації. 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертації 

сприятимуть всебічному та критичному науковому осмисленню історії українських 

національних організацій у період Другої світової війни, можуть використовуватись 

у діяльності культурно-освітніх і науково-дослідних закладів, при написанні 

спеціалізованих і узагальнюючих праць, підготовці навчальної літератури, розробці 

загальних і спеціальних курсів з історії українських етнічних земель зокрема та з 

вітчизняної історії загалом.  

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних і 

всеукраїнських конференціях: Всеукраїнська наукова конференція «П’ятнадцяті 

джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки КНУ» (Київ, 2014); ХІІ, ХIV Міжнародна 

наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська 

весна» (Київ, 2014, 2016); ХІ, ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2018, 

2019); Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті» (Львів, 2020). 

Публікації. Основні результати дослідження оприлюднено в 11 публікаціях, з 

яких 4 опубліковано у вітчизняних фахових виданнях, визначених ДАК МОН 

України (одне з них індексується у Web of Science), 1 – у закордонному.   

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів 

(12 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури, додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 237 сторінок, з них основного тексту – 187 сторінок. 

Список використаних джерел і літератури нараховує 268 позицій (27 сторінок), 3 

додатки (5 сторінок). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет, окреслено хронологічні та територіальні межі, арґументовано наукову 
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новизну, розкрито практичне значення дисертації, наведено відомості про 

апробацію її результатів. 

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» присвячений аналізу історіографічного доробку з теми, 

характеристиці джерельного комплексу, підходам та методам дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки» з’ясовано ступінь вивчення 

проблеми, визначено два історіографічні періоди: 1940-ві – 1980-ті рр.; 1991-

2020 рр. 

Перший період позначений появою публікацій енциклопедичного та історико-

мемуарного характеру, підготовлених представниками української повоєнної 

еміграції до Західної Європи та Америки. Наукова розробка теми була 

започаткована у ході підготовки «Енциклопедії Українознавства», що виходила з 

1949 р. Не втрачають актуальності статті В. Кубійовича та М. Добрянського про 

УЦК, Український крайовий комітет (УКК), Українське видавництво й Українські 

освітні товариства (УОТ)1.  

Особливе місце серед таких публікацій займає праця В. Кубійовича «Українці 

в Генеральній Губернії 1939-1941: історія Українського Центрального Комітету»2, в 

якій висвітлено результативність заходів УЦК харитативного, культурного, 

освітнього, спортивно-виховного характеру по регіонах Закерзоння упродовж 1939-

1941 рр. Доповнює відомості щодо освітніх ініціатив УЦК мемуарно-наукове 

видання директора Перемишльської гімназії в 1930-х рр. С. Шаха3.  

У радянській історіографії не було приділено спеціальної уваги діяльності 

УЦК. Побіжні згадки щодо утворення Генеральної губернії та функціонування її 

адміністративних установ містять публікації 1960-х–1970-х рр.4, у яких українські 

етнічні землі Закерзоння, що увійшли до складу даної адміністративної одиниці, 

репрезентуються як польські.  

Нова історіографічна ситуація з 1990-х рр. характеризується зверненням 

інтересу істориків до маловідомих аспектів німецького окупаційного режиму на 

західноукраїнських землях. Першим акцентував увагу на допомогових засадах 

функціонування УЦК і проаналізував посередницьку діяльність українських установ 

та організацій В. Косик5. У 1996 р. відбулися міжнародні науково-практичні 

конференції «Перемишль і перемиська земля протягом віків»6 та «Українсько-

                                                           
1 Енциклопедія українознавства. Словникова частина / Голов. ред: Володимир Кубійович. – Париж–Нью-Йорк: 

Молоде життя, 1980. – Т. 9. –  С. 3205-3600. 
2 Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії, 1939-1941: історія Українського Центрального Комітету / 

В. Кубійович. – Чікаґо: Вид-во Миколи Денисюка, 1975. – 664 с. 
3 Шах С. Де срібнолентий Сян пливе. Історичний нарис державної української гімназії в Перемишлі / С. Шах. – 

Мюнхен, 1977. – 146 с. 
4 Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: збірник документів і матеріалів. – Київ: Держполітвидав, 

1963. – 488 c.; Григорьянц Т. Гитлеровская политика германизации и колонизации «присоединенных» польских 

земель в 1939-1945 гг.: автореф. дис... к.и.н. / Т. Григорьянц. – М., 1972. – 35 л. 
5 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик; Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові. – 

Львів, 1993. – 659 с.  
6 Перемишль і перемиська земля протягом віків: збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної наукової 

конференції, організованої Науковим товариством імені Т. Шевченка в Польщі, 24-25 червня 1994 р., Перемишль / 

Гол. ред.: С. Заброварний. – Перемишль; Львів, 1996. – 368 с. 
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польські відносини в Галичині у ХХ столітті»1, що засвідчили увагу до регіональних 

особливостей культурно-освітнього життя українців упродовж 1939-1944 рр. 

Виняткове місце в науковому осмисленні характеру функціонування УЦК крізь 

призму діяльності його очільника займає праця О. Шаблія2.  

З кінця 1990-х рр. визначальне місце у репрезентації в історичному дискурсі 

реалій життя українців на території Закерзоння належить В. Сергійчуку3. Він, 

зокрема, першим на базі архівних документів висвітлив заходи УЦК з підтримки 

українських переселенців із УРСР, політичних біженців із Волині, Буковини, 

Галичини в 1940-1941 рр. 

Виняткове значення у дослідженні ескалації українсько-польського конфлікту 

мають праці І. Патриляка4. Істориком прослідковано регіональні особливості 

польсько-українських відносин на території Закерзоння та Галичини, 

підкреслюється роль німецької політики у розгортанні міжетнічного конфлікту. Він 

також окреслює безпосередній вплив українсько-польського протистояння на 

функціонування УЦК. Поглибленому розумінню відносин німецької окупаційної 

адміністрації з українцями та поляками на початку 1940-х рр. слугують наукові 

розвідки П. Гай-Нижника5. Актуальність і перспективність залучення 

усноісторичних джерел задля посилення фактологічної основи досліджень проблеми 

загалом і діяльності УЦК зокрема підкреслює В. Сімперович6. 

Розширенню предметного поля проблеми сприяють джерелознавчі й 

археографічні розвідки М. Іваника7, Л. Головатої8, В. Рогового, присвячені архіву 

УЦК, продукції «Українського Видавництва» у Кракові та Львові.  

Спроби реконструкції культурно-освітньої діяльності українців на території 

Закерзоння та Галичини здійснені Н. Антонюк9, В. Офіцинським10, Г. Стефанюк, 

О. Луцьким, Д. Посацькою, І. Гах, І. Лешнівською, Я. Ганіткевичем, М. Галівим, 

                                                           
1 Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-

22 листопада 1996 р., Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 452 с. 
2 Шаблій О. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення / О. Шаблій. – Львів: Фенікс; Париж: [б.в.], 1996. – 

704 с. 
3 Сергійчук В. Становище і доля українців у Генеральному Губернаторстві (без Галичини) в роки німецької окупації / 

В. Сергійчук // Україна – Польща: важкі питання. ‒ Варшава, 1999. ‒ Т. 4: Матеріали IV міжнародного семінару 

істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». Варшава, 8-10 жовтня 1998 року. – С. 166-

184. 
4 Патриляк І. Визвольна боротьба ОУН й УПА (1939-1960 рр.): Монографія / І. Патриляк. – Київ: ВД АДЕФ-Україна, 

2020. – 712 с. 
5 Гай-Нижник П. Ставлення вищого керівництва німецького Райху до Акту проголошення відновлення Української 

Держави у 1941 р. й військово-політична тактика Проводу ОУН(р) у 1941-1943 рр. / П. Гай-Нижник // Гілея. – 2016. – 

Вип. 110 (№7). – С. 71-81. 
6 Сімперович В. Український визвольний рух в усноісторичних джерелах (за матеріалами музейної колекції) / 

В. Сімперович // «За край і волю, за нації долю!»: дослідження, документи, свідчення. – Київ: Аеростат, 2017. – С. 98-

116. 
7 Іваник М. Архів Українського центрального комітету в Кракові як джерело до вивчення німецької окупаційної 

політики щодо українців в Генеральній губернії / М. Іваник // Наукові записки Національного університету Острозька 

академія. Історичні науки. – 2010. – Вип. 15. – С. 210-224. 
8 Головата Л. «Українське видавництво» у Кракові–Львові, 1939-1945: бібліогр. довід. / Л. Головата. – Київ: Критика, 

2010. Т. 1: Книжки й аркушеві видання. – 2010. – 326 с. 
9 Антонюк Н. Українське культурне життя в «Генеральній Губернії» (1939-1944 рр.): За матеріалами періодичної 

преси / Н. Антонюк. – Львів: [б.в.], 1997. – 232 с. 
10 Офіцинський В. Дистрикт Галичина (1941-1944): історико-політичний нарис / В. Офіцинський. – Ужгород: 

МПП «Гражда», 2001. – 144 с. 
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Г. Біловусом, І. Ільюшиним. К. Курилишиним1 уперше в сучасній історіографії 

розкрито ключові аспекти суспільної опіки над українцями в Генеральній губернії. 

Сприяють аналізу харитативної діяльності УЦК також матеріали досліджень 

Т. Лапан, О. Андрухова, І. Пилипіва, В. Макарчука, В. Мороза, Н. Кулеші. 

Окреме місце у вивченні діяльності УЦК займають дослідження організації 

спортивного життя українського населення у період німецької окупації (В. Гінда2), 

традицій спортивної діяльності українців ХХ ст. і персональних досягнень відомих 

українських спортсменів 1940-х рр. (Ю. Семенко, А. Сова). Таборова діяльність 

УЦК знайшла фрагментарне висвітлення у контексті репрезентації Т. Самотулкою 

історії новацтва в Україні 1920-х – 1940-х рр. 

Аналіз новітньої зарубіжної історіографії засвідчує пріоритет доробку 

польських дослідників. Критичний підхід до висвітлення діяльності УЦК ілюструє 

Р. Тожецький3. Заходи з організації українського шкільництва та вирішення 

церковних справ він репрезентує як нагальні й об’єктивні потреби зміцнення 

національної позиції. Як суто націоналістичну організацію представляє УЦК 

В. Поліщук4.  Вкрай упередженою є позиція В. Кьоніґсберга5, який стверджує, що 

УЦК у Кракові, як  представництво українців у Генеральній губернії, співпрацював з 

ворогом під прикриттям допомогової та культурної діяльності. Спеціалізоване 

комплексне дослідження П. Маркєвіча «Український центральний комітет, 1940-

1945: проблема колаборації в Польщі під час нацистської окупації»6 також 

репрезентує функціонування УЦК у контексті польсько-українського конфлікту.  

Здійснений історіографічний огляд свідчить, що діяльність УЦК у 

гуманітарній сфері до теперішнього часу не стала предметом цілісної історичної 

реконструкції, що актуалізує комплексне наукове осмислення проблеми. 

У підрозділі 1.2 «Характеристика джерельної бази» проаналізовано 

джерельні матеріали дослідження, що включають архівні документи, опубліковані 

джерела (збірники документів і матеріалів, мемуарна література) та періодичні 

видання.  

Основу вивчення діяльності УЦК у гуманітарній сфері становлять матеріали 

Фонду № 3959 «Український центральний комітет, мм. Львів, Краків (Польща)» 

Центрального державного архіву вищих органів влади України (ЦДАВО України), 

які хронологічно охоплюють 1940-1944 рр. і висвітлюють функціонування установи, 

її відділів, референтур, дорадчих органів у межах Генеральної губернії: нормативні 

документи; діловодна документація; статутні документи – т. зв. правильники та 

напрямні; розпорядча документація – циркуляри (обіжники); звітні матеріали 

референтур відділів, протоколи нарад і конференцій структур УЦК; інструктивні 

                                                           
1 Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.): за матеріалами україномовної 

легальної преси: монографія / К. Курилишин. – Львів: [б.в.], 2010. – 328 с. 
2 Гінда В. Український спорт під нацистською свастикою (1941-1944 рр.) / В. Гінда. – Житомир: Рута, 2012. – 499 с. 
3 Torzecki R. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej / R. Torzecki. – 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. – 349 s. 
4 Poliszczuk W. Dowody zbrodni OUN i UPA: Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. Tom drugi: 

Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999 / W. Poliszczuk. – Toronto, 2000. – 777 p. 
5 Konigsberg W. AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej / W. Konigsberg. – Otwarte, 2017. – 384 s. 
6 Markiewicz P. The Ukrainian Central Committee, 1940-1945: A Case of Collaboration in Nazi-Occupied Poland: 

Unpublished thesis (PhD in History) / Р. Markiewicz. – Kraków, 2018. – 585 s. 
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матеріали УЦК та УКК у Дистрикті Галичина. Доповнюють інформацію 

документальних джерел фонду та дають змогу всебічно дослідити діяльність органів 

УЦК періодичні видання: «Вісник УЦК» і додатки до нього.  

Ширше розкривають аспекти організації Українськими допомоговими 

комітетами (УДК) і референтурами УЦК харитативної діяльності та культурно-

освітнього життя українців Холмщини та Підляшшя матеріали фонду Володимира 

Кубійовича Бібліотеки та архіву Канади в Оттаві (Library and Archives Canada 

(Ottawa)).  

Опубліковані документи та матеріали відображають регіональні особливості 

національно-культурних процесів і заходів УЦК на українських етнічних теренах 

Закерзоння та в Дистрикті Галичина впродовж 1939-1944 рр. Надзвичайно цінним є 

видання частини матеріалів архіву УЦК у Кракові, що зберігаються у 

Національному архіві Канади в Оттаві1, яке вміщує листи та документацію УЦК, 

УДК Галичини, Краківського та Люблінського дистриктів. До вказаного типу 

джерел відносимо збірники документів «Культурне життя в Україні. Західні землі»2, 

«Український здвиг»3, «В ім’я майбутнього нації: документи і матеріали про 

організацію допомоги студентам-емігрантам українською діаспорою в 1920-

2000 роках»4.  

Поглиблюють розуміння професійних засад організації навчання, фізичного 

виховання української молоді в Генеральній губернії навчальні та методичні 

матеріали Відділу опіки над молоддю і родиною та Відділу шкільних справ УЦК.  

Дисертанткою було опрацьовано три групи мемуарів: спогади, що базуються 

тільки на власних записах учасників подій (В. Ґоцького, О. Скоценя, Г. Франка); 

мемуарна література, при створенні якої автори послуговувалися додатково 

документами та матеріалами (праці В. Кубійовича, К. Паньківського, З. Зеленого); 

історично-мемуарні збірники.  

З точки зору циклу випусків і жанрової специфіки подання інформації, 

матеріали періодичної преси включають публікації газетних і журнальних видань. 

Публікації неофіційного органу УЦК часопису «Краківські вісті» містять відомості 

про визначальні події культурного життя українців під час німецької окупації 

упродовж 1940-1944 рр., а також маловідомі факти про організацію спортивної 

сфери українцями. Збагатили джерелознавчий матеріал дисертаційної роботи 

замітки та оголошення «Львівських вістей», що стосувалися місцевих професійних 

зібрань інтелігенції, повідомлення про харитативні заходи та звернення до 

громадянства. Нариси, присвячені  таборовому вихованню української молоді в 

Генеральній губернії, репрезентовані в журнальному виданні «Дорога». 

Виявлені матеріали архівних установ України та Канади, в сукупності із 

мемуарною літературою та періодикою, дозволяють констатувати достатній рівень 

репрезентативності джерельного комплексу для виконання поставлених завдань. 
                                                           
1 The Correspondence of the Ukrainian Central Committee in Cracow and Lviv with the German Authorities. 1939-1944. 

Part 1. – Edmonton and Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press University of Alberta, 2000. – 1289 p. 
2 Культурне життя в Україні. Західні землі: документи і матеріали. – Київ: Наукова думка, 1995. Т. 1 : 1939-1953. – 

749 с. 
3 Сергійчук В. Український здвиг: Закерзоння. 1939-1947 / В. Сергійчук. – Київ: ПП Сергійчук М. І., 2011. – 840 с. 
4 В ім’я майбутнього нації. Документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-

емігрантам у 1920-2000 роках. – Київ: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 920 с. 
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У підрозділі 1.3 «Методологічні засади дослідження» охарактеризовано 

методологічні принципи, покладені в основу роботи, та методи дослідження. 

Визначальними компонентами методологічного комплексу дисертації стали 

принципи об’єктивності, опори на історичні джерела, всебічності, історизму.  

Пізнання об’єкта дослідження, введення до наукового обігу архівних 

документів, актуалізація опублікованих матеріалів ґрунтується на загальнонаукових, 

спеціально-історичних, джерелознавчих, статистичних методах. Формування 

джерельного комплексу забезпечило дотримання умов бібліографічної та 

документної евристики, використання методів аналізу, синтезу, порівняння, 

систематизації та класифікації. На етапі внутрішньої критики джерел здійснювалося 

розкриття зв’язків між джерелами різних груп, порівняння джерельної інформації за 

ступенем повноти та вірогідності, формування фактологічної основи для наукового 

пізнання проблеми. Виконання завдань дослідження забезпечили загальноісторичні 

методи (історико-хронологічний, проблемно-хронологічний, синхронний, історико-

генетичний, історико-порівняльний). 

У другому розділі «Культурно-освітня діяльність Українського 

центрального комітету в Генеральній губернії» йдеться про особливості 

управління УЦК у сфері культури та освіти, налагодження навчально-виховного 

процесу, активності української наукової, мистецько-культурної інтелігенції 

упродовж 1939-1944 рр. на Закерзонні й у Дистрикті Галичина.  

У підрозділі 2.1 «Особливості управління УЦК культурно-освітніми 

справами» розкрито обставини утворення, охарактеризовано структуру та сферу 

компетенції Відділу культурної праці УЦК. 

Першочерговим кроком українців щодо легалізації культурної діяльності в 

межах Генеральної губернії став меморандум до генерал-губернатора (листопад 

1939 р.). З’ясовано, що першим уповноваженим органом з питань культури та освіти 

українців став Відділ культурно-освітніх справ офіційно дозволеної Української 

Станиці. З оформленням влітку 1940 р. УЦК у Кракові на базі мережі УДК як 

нового формату національних організацій у Генеральній губернії, уповноваженим 

органом у сфері культури впродовж 1940-1944 рр. став Відділ культурної праці. З 

огляду на його підзвітність Головному відділу народної освіти й пропаганди в уряді, 

робота відділу організовувалась відповідно до установчих документів, розроблених 

німецькою владою. Представниками відділу на місцях ставали Референтури 

культурної праці УДК. Організація українського жіноцтва та Колегія для справ 

Греко-католицької церкви діяли як дорадчі органи Відділу культурної праці. 

Затверджувалася нова єдина форма культурно-просвітницьких об’єднань українців – 

Українські освітні товариства. Освіта українського населення в Генеральній 

Губернії стала компетенцією окремого Відділу шкільних справ у структурі УЦК. 

Поширення діяльності УЦК на територію дистрикту Галичина з 1 березня 

1942 р. позначилося перенесенням до Львова КоДУСу, окремими рефератами 

Відділу культурної праці УЦК стали Інститут народної освіти (ІНО) й Інститут 

народної творчості (ІНТ). Згідно з наказом провідника УЦК від 1 грудня 1942 р. 

створено Освітньо-виховний підвідділ, до складу якого входили ІНО та Реферат 

ліквідації неписьменності. Поряд зі створенням спеціалізованої Театральної 
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мистецької колегії в 1943 р., постали окремі інституції для вирішення питань, 

пов’язаних із розвитком професійного (підвідділ для справ мистецтва) й 

аматорського, народного мистецтва (ІНТ).  

У підрозділі 2.2 «Організація УЦК національної системи освіти» 

проаналізовано заходи УЦК щодо створення мережі українських навчально-

виховних закладів.  

Відкриття дитячих садків, народних, фахових українських шкіл та організація 

курсової системи навчання упродовж 1939-1944 рр. здійснювалися водночас із 

формуванням викладацького складу та адміністрації. Підготовка педагогічних сил 

проходила у 6 семінаріях, на вчительських курсах. Упродовж 1940-1941 рр. 

здійснювалося переведення до українських закладів вчителів, які працювали в 

польських школах. Систематична публікація навчальних матеріалів «Українським 

Видавництвом» уможливлювала національне виховання дітей, навчання учнів і 

фахову підготовку працівників на основі україномовних видань.  

Встановлено ключову роль в організації закладів дошкільної освіти УОТ, 

місцевих кооператив і громадськості. Станом на 1943 р. УЦК було організовано 

чотири види закладів дошкілля: ясла, постійні дитячі садки, сезонові дитячі садки, 

сирітські захисти, серед яких пріоритетність зберігалася за дитячими садками.  

В умовах німецького окупаційного режиму простежується розширення мережі 

українських народних шкіл. За сприяння УЦК збережено доступ до здобуття 

загальної середньої освіти, організовано матеріальну підтримку студіюючої молоді в 

закладах вищої освіти.  

Позашкільна освіта організовувалася УОТ на базі освітньо-організаційних, 

гуртків боротьби з неграмотністю, прихильників книжки через імпрези і акції. 

Освітньо-виховна діяльність молоді УОТ засвідчує ідейний зв’язок із українськими 

культурно-просвітницькими товариствами міжвоєнного періоду. 

У підрозділі 2.3 «Культурна діяльність УЦК як фактор збереження 

національної ідентичності українців в умовах окупації» висвітлено форми та 

напрями культурно-мистецької активності українців на західноукраїнських землях 

упродовж 1939-1944 рр. 

З метою подолання наслідків полонізації та відновлення національних 

традицій на Закерзонні УЦК організовувалися виставки народного мистецтва, 

традиційного одягу, елементів побуту, ремесел. Відбулися краєві змагання 

театральних гуртків УОТ зі всієї Генеральної губернії. Завдяки діяльності Відділу 

виставок ІНТ і Спілки праці українських образотворчих митців активізувалося 

виставкове життя у Львові.  

Впродовж 1939-1940 рр. «Українське видавництво», діюча при УЦК Наукова 

Рада й Об’єднання праці українських науковців стали єдиними центрами діяльності 

українських науковців після ліквідації НТШ у Львові та Українського наукового 

інституту у Варшаві.  

У третьому розділі «Фізична культура та національне виховання 

української молоді в Генеральній губернії» досліджено процес організації 

управління УЦК сферою фізичної культури та спорту, висвітлено заходи для 

розвитку спорту, мережі юнацьких таборів. 
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 У підрозділі 3.1 «Справи молоді та спорту в Генеральній губернії: 

організаційна структура УЦК» розкрито специфіку структури уповноважених 

органів УЦК у справі фізичного та національного виховання українців на 

західноукраїнських землях у 1939-1944 рр.  

Де-факто спортивна та національно-виховна діяльність координувалися на 

Закерзонні з 1939 р. Відділ виховання молоді при Українській станиці в Кракові у 

складі двох підвідділів – виховання юнацтва і виховання молоді замінив з 1940 р. 

Відділ опіки над молоддю і родиною (ВОнМіР) УЦК у складі виховної та 

тіловиховної референтур. Аналогічно організації відділів УЦК, референти опіки над 

молоддю і родиною у проводі УДК/Делегатур ставали представниками ВОнМіР 

УЦК на місцях, а заступники голів місцевих товариств УОТ були референтами 

виховання молоді. Вертикаль управління спортом формували: Референтура 

тіловиховання, т. зв. ланки з футболу, зимових видів спорту, спортивних ігор, 

водних видів спорту, боксу, легкої атлетики, шахів, спорту для жінок, дисципліни й 

спортивного суддівства, спортивної термінології, гімнастики, спортивні товариства. 

У підрозділі 3.2 «Діяльність УЦК в галузі спорту» висвітлено організацію 

УЦК фізкультурної діяльності та спортивних заходів. 

Встановлено, що УЦК ініціював змагання на рівні повітів, районів і округів з 

1940 р. Засобом популяризації занять фізкультурою, пропаганди спорту на території 

Генеральної губернії стали змагання за ВФС, а також акція тіловиховання.  

Успішність роботи референтур ВОнМіР УЦК упродовж 1941-1944 рр. 

засвідчує проведення усіх запланованих змагань, створення суто української 

футбольної ліги в 1943 р., організація індивідуальних першостей шахістів у 

регіонах, виведення на рівень краєвих першостей змагань із зимових видів спорту, 

боксу, гімнастики.  

У підрозділі 3.3 «Національне виховання молоді в Генеральній губернії: 

діяльність ВОнМіР УЦК» досліджено форми та засоби таборування української 

молоді в ГГ. 

Форматом реалізації виховної політики УЦК упродовж 1940-1944 рр. стала 

«таборова акція» ВОнМіР, орієнтована на організацію мережі юнацьких таборів. 

ВОнМіР УЦК використовувалася типова для скаутів атрибутика та форми 

організації, чітко визначалася комплексна система таборового виховання: таборові 

заняття (впоряд, руханка, спортивні змагання, ігри, служба праці, гутірки, ватри, 

мандрівки), українознавчі лекції та окремі вишколи; релігійне виховання; фізичне 

виховання. Передбачалося «фахове освідомлення» молоді, курси невідкладної 

медичної допомоги, санітарні курси для дівчат.  

Діяльність «куренів молоді» і ВСУМ, принципи організації таборів, залучення 

до роботи колишніх пластових діячів ілюструє адаптацію основних засад пластової 

виховної праці в рамках офіційно дозволених структур. 

У четвертому розділі «Харитативна діяльність Українського 

центрального комітету в Генеральній губернії» досліджено суспільну опіку над 

українцями в ГГ. 

У підрозділі 4.1 «Організація суспільної опіки над українцями в Генеральній 

губернії» розглянуто процес оформлення органів доброчинної діяльності УЦК. 
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Встановлено, що харитативна допомога українцям здійснювалася у співпраці з 

урядовими органами та міжнародними організаціями. Простежено її еволюцію від 

Українського комітету допомоги біженцям і полоненим у Кракові з осені 1939 р., 

Відділу посередництва праці та суспільної опіки Української Станиці (лютий-

липень 1940 р.) до окремого Відділу суспільної опіки в структурі УЦК.  

З огляду на завдання, Відділ суспільної опіки мав найбільш розгалужену 

структуру, яка формувалася упродовж 1940-1944 рр.: Реферат допомоги полоненим, 

у складі якого діяв Реферат розшуків полонених і пропавших без вісті; комісія 

розподілу харчових допомог і аналогічні їй комісії при УДК і Делегатурах; Реферат 

воєнних інвалідів, який співпрацював з Урядом (Відділом) Опіки над жертвами 

війни у Львові, Секція допомоги українським комбатантам та інвалідам, Реферат 

народного здоров’я, у межах якого діяли Центральна секція народного здоров’я, 

секція лікарів, Українське медично-санітарне об’єднання праці, Кооперативи 

здоров’я, гуртки здоров’я в УОТ, Реферат допомоги середній і фаховій шкільній 

молоді. Опіка над робітниками здійснювалася через представництво УЦК у 

Берліні – Українська Установа Довір’я, координацію питань УЦК в Генеральній 

губернії у співпраці з урядовим Відділом праці. Офіційне оформлення відповідного 

органу в структурі УЦК відбувалося упродовж 1942-1943 рр.: від громадської 

організації «Комісія опіки над українськими робітниками з генерал-губернаторства» 

до референта опіки над  робітниками в Райху, окремої комісії допомоги робітникам 

у Відділі суспільної опіки УЦК. З лютого 1942 р. УЦК через Суспільні обезпечальні 

здійснювалася опіка над робітниками, які хворими поверталися з Німеччини. Для 

евакуйованих та втікачів, яким передбачалася допомога УЦК, діяли збірні табори. 

Тільки в 1944 р. при Уряді ГГ було створено Біженецький Штаб, філії якого діяли в 

кожній області. Неофіційно УДК у Варшаві, Грубешові, Замості, Кракові, Любліні, 

Сяноці здійснювали опіку над політичними в’язнями. На території Галичини на чолі 

з К. Паньківським діяв «Спільний комітет допомоги в’язням» з представниками 

польських і єврейських комітетів. 

У підрозділі 4.2 «Українські заклади соціального забезпечення в Генеральній 

губернії» охарактеризовано мережу закладів суспільної опіки для українців на 

Закерзонні та в Дистрикті Галичина в умовах нацистського окупаційного режиму. 

Встановлено, що створювалися заклади суспільної опіки для немовлят (ясла), 

дітей-сиріт (захисти) й окремо для дітей, батьків яких було вивезено на роботу в 

Райх. Для молоді середніх і фахових шкіл УЦК ініційовано відкриття Виховних 

шкільних інститутів, які з 1942 р. діяли під назвою «шкільні бурси». Для учнів-сиріт 

та неблагонадійної молоді створювали ремісничо-виховні заведення, для сільської 

молоді – ремісничі бурси. Бурси, в яких перебували діти не лише селян, а й 

інтелігенції, функціонували як заклади і допомогові, і виховні. З вересня 1940 р. 

Санітарно-гігієнічна Комісія організовувала лікарський нагляд за дітьми у дитячих 

садках і шкільною молоддю у бурсах через т. зв. лікарські порадні.  

Заходи з організації народних кухонь УДК здійснювалися, головним чином, у 

центрах округів і повітів. Рекреаційні ресурси регіону сприяли організації Відділом 

суспільної опіки санаторіїв у Моршині, Криниці, відпочинкових закладів у Ямній і 

Заліщиках.  
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У підрозділі 4.3 «Акції допомоги УЦК» висвітлено особливості доброчинних 

заходів, ініційованих УЦК. 

Встановлено, що пріоритетними напрямами діяльності Відділу суспільної 

опіки УЦК стала допомога військовополоненим, українцям-переселенцям. 

Першочерговим заходом стала участь УЦК у звільненні полонених. Систематична 

допомога їм полягала в організації збірок і посилок, через подання щодо 

переведення звільнених з таборів полонених українців на цивільну роботу. Опіка 

над переселенцями здійснювалася на рівні вирішення житлового питання, 

харчування, в окремих випадках, грошової допомоги.  

УЦК було реалізовано масштабну акцію допомоги населенню Гуцульщини, 

Бойківщини, Лемківщини та Покуття, яке постраждало від повені восени 1941 р., що 

включала переселення дітей упродовж березня – кінця травня 1942 р. (25 тис. дітей). 

УЦК налагоджувалася систематична лікувально-профілактична діяльність у 

контексті кампанії боротьби з інфекційними хворобами. Непересічне значення для 

організації соціального забезпечення мала допомога українцям від міжнародних 

харитативних організацій.  

Формою гуманітарної допомоги УЦК робітникам у Райху були посилки одягу, 

білизни та взуття. Здійснювалися виплати грошових допомог родинам робітників, 

які, до часу відправлення у Райх, утримували сім’ю.  

Функціонування установ дошкільної освіти та захистів сприяло опіці над 

дітьми як із населених пунктів західноукраїнських земель, так і над дітьми 

переселенців. Опіка над учнівською молоддю здійснювалася у формі виплат 

стипендій УЦК, грошової допомоги від окремих заможних осіб, забезпечення 

житлом та продуктами харчування. 

У висновках дисертаційного дослідження зроблено підсумки, узагальнено 

його основні положення. 

 — На основі аналізу історіографічних джерел з теми доведено, що діяльність 

УЦК у гуманітарній сфері не була предметом комплексного історичного 

дослідження. Окремі аспекти цієї проблеми висвітлювалися у працях українських 

науковців за кордоном, зарубіжних вчених, а також, меншою мірою, у публікаціях 

радянських істориків. Відносно мало уваги цій темі приділяють також сучасні 

вітчизняні дослідники.  

Дисертанткою виокремлено два періоди наукового осмислення проблеми: 

1940-ві-1980-ті рр. – публікації вітчизняних науковців за кордоном (ІІІ хвиля 

еміграції) і зарубіжних вчених; інтерпретація подій Другої світової війни 

радянськими істориками; 1991-2020 рр. – новітня історіографія. Виявлено, що 

головна роль у висвітленні діяльності УЦК упродовж другої половини ХХ ст. 

належить вченим української діаспори. Їхні праці носять переважно історико-

мемуарний характер і містять цінний фактичний матеріал, але потребують 

переосмислення і уточнення на основі вивчення архівних джерел. Ще більш 

ідеологічно заангажованими були дослідження радянських авторів. 

На новітньому етапі розвитку вітчизняного та зарубіжного історіографічного 

процесу проблема репрезентована частково. Окремі аспекти культурного та 

спортивного життя українців у Генеральній губернії фрагментарно висвітлюються 
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українськими істориками у контексті вивчення окупаційної політики нацистів 

загалом на українських землях, а також окремо на території Галичини. Однобічність 

інтерпретації діяльності УЦК, головним чином, польськими дослідниками, 

актуалізує необхідність подальшої наукової розробки теми. 

Дисертаційна робота спирається на широку джерельну базу, яка включає 

матеріали архівних установ України та Канади, частину з яких уперше введено до 

наукового обігу. Ці документи, охоплюючи різнопланову документацію УЦК, 

розширюють фактологічну основу дослідження. Залучення даної групи джерел 

дозволяє розкрити багато нових аспектів діяльності Комітету, уточнити чи 

спростувати деякі оцінки, присутні в історіографії проблеми, яка досі спиралася 

переважно на матеріали періодичної преси та мемуарну літературу.  

— Висвітлено процес побудови системи управління культурно-освітньою, 

спортивною і харитативною сферами життя українців у Генеральній губернії. 

Простежено зміни форм представництва українського населення перед нацистською 

владою упродовж 1939-1940 рр.: від національних комітетів на Закерзонні, що де-

факто діяли після окупації Другої Речі Посполитої, до визнання де-юре УЦК.  

Встановлено, що УЦК, статутні засади якого передбачали, головним чином, 

роботу в галузі суспільної опіки, було організовано широку діяльність у сфері 

культури, молоді та спорту. Поряд із найбільш розгалуженою системою органів 

Відділу суспільної опіки, непересічну роль у житті українців відіграли Відділ 

культурної праці, Відділ шкільних справ і Відділ опіки над молоддю та родиною. 

Налагодження всебічної підтримки та координації діяльності різних професійних 

груп разом із вищезазначеними органами забезпечували Об’єднання (Секції) Праці, 

які, зокрема, стали альтернативним забороненому НТШ та іншим організаціям 

форматом роботи української інтелігенції під час нацистської окупації. Прикметно, 

що співпраця відділів сприяла ефективному функціонуванню українських 

організацій, спрямованому на відновлення ліквідованих елементів національного 

виховання, культурно-освітнього та спортивного життя і їхню адаптацію до умов 

нацистського окупаційного режиму (курені молоді, ВСУМ, УОТ).  

Вертикаль управління УЦК, що сформувалася на Закерзонні та засвідчила 

свою дієвість упродовж перших років його роботи (1939-1940 рр.), створила основу 

для організації роботи Українського крайового комітету в Галичині після 

приєднання її до Генеральної губернії, а з 1942 р. поширенню діяльності УЦК на всі 

регіони, що входили до складу означеного адміністративного утворення. Фахова 

підготовка кадрів і розбудова мережі органів управління у регіонах на рівні 

функціонування відділів УЦК, УДК, референтур, зв’язкових забезпечували 

ефективну реалізацію завдань Комітету на всіх напрямах його діяльності практично 

в кожному населеному пункті Генеральної губернії, де проживало українське 

населення.  

Визначальну роль у виробленні стратегії діяльності УЦК відіграв очільник 

установи В. Кубійович. Його активна та продуктивна діяльність на етапі 

оформлення національних допомогових організацій, ініціативи у статусі провідника 

практично в усіх галузях гуманітарної сфери («виїзди в терен», викладання в 

інструкторських таборах, заснування «Українського Видавництва», допомога у 
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зверненнях духовенства до уряду, іменні нагороди учасників спортивних змагань 

тощо) дозволяє говорити, що він відігравав одну з провідних ролей в українському 

національному русі періоду Другої світової війни. 

— Розкрито особливості організації національної системи освіти та виховання 

упродовж 1939-1944 рр. на території українських етнографічних регіонів, що 

входили до складу Генеральної губернії. Виділено три етапи розбудови УЦК мережі 

загальноосвітніх і професійних закладів: 1939-1940 рр. – організаційні заходи: 

створення перших органів управління освітою, формування стратегії УДК щодо 

відкриття українських закладів освіти в умовах німецької окупації; 1941-1942 рр. – 

відкриття народних і професійних шкіл, діяльність Українського учительського 

об’єднання праці на всій території Генеральної губернії; 1943-1944 рр. – 

ускладнення функціонування українських навчальних закладів з боку німецької 

адміністрації, зміна умов реалізації планів у зв’язку з перенесенням воєнних дій на 

територію діяльності Комітету.   

Дослідження показало єдність та комплексність навчально-виховного процесу 

в школах, закладах дошкільної та позашкільної освіти. Розвиток мережі українських 

освітніх установ дозволяє констатувати високий рівень довіри населення до УЦК та 

актуальність заходів установи. 

У своїй діяльності Українські освітні товариства спиралися на ідейну та 

організаційну спадщину українських культурно-просвітницьких об’єднань 

міжвоєнного періоду. Після припинення існування товариств «Просвіта», «Рідна 

школа», «Рідна хата» тощо, УОТ подібно до них діяли шляхом організації гуртків, 

різноманітних курсів, створення бібліотек, читалень, сприяли ліквідації 

неписьменності, національному та фізичному вихованню молоді, відкриттю дитячих 

садків, вирішенню соціальних питань. 

Аналіз організації юнацьких таборів переконливо свідчить про те, що в 

діяльності УОТ було цілком збережено та розвинено національні засади виховання 

молоді. Продовження традицій пластового таборування підтверджує виховна 

програма таборів, ініційованих Відділом опіки над молоддю та родиною і Відділом 

культурної праці УЦК, контроль за реалізацією акції й участь у виховному процесі 

колишніх пластових діячів.  

Встановлено, що одну з ключових ролей у національно-культурній діяльності 

УЦК відіграло жіноцтво. Підтримка розвитку жіночої освіти, активність жіноцтва на 

рівні виховної роботи в дитячих садках, гуртках УОТ сприяли поглибленню 

морально-етичного виховання української молоді в Генеральній губернії. 

З’ясовано, що поєднання УЦК заходів із розвитку національного мистецтва в 

регіонах (культурна комунікація через виставкову діяльність) і професійної 

культурно-мистецької роботи на рівні спеціалізованих установ (ІНТ, ІНО), 

мистецьких, музейних, бібліотечних інституцій забезпечило створення наукового, 

видавничого, мистецького доробку, що мав непересічне значення для збереження 

національної ідентичності українців у повоєнний час. 

— Дослідженням продемонстровано, що найбільш автономною у діяльності 

УЦК стала галузь фізкультури та спорту. Як і всі інші сфери життя населення 

окупованих територій, сфера спорту була предметом адміністративного 
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регулювання з боку окупаційної влади. Водночас, ця галузь трактувалася 

нацистською окупаційною адміністрацією не більше як спосіб психологічного 

розвантаження населення і не була предметом особливої уваги та адміністративних 

обмежень. Діючи в офіційно заданих рамках, УЦК зміг організувати власну систему 

професійного спорту та втілити свою власну програму фізичного виховання молоді. 

Про це свідчить, зокрема, і чітко налагоджена УЦК система змагань упродовж 1940-

1944 рр., якісно новий рівень її організації (українська футбольна ліга, чемпіонати зі 

спортивних ігор, багатоборства (легка атлетика, лижний спорт, гімнастика), боксу, 

шахів, плавання) та арбітражу (утворення компетентних органів у структурі УЦК, 

розробка правил та інструктивних матеріалів). 

Виявлено, що УЦК, реалізуючи свою програму популяризації масового і 

професійного спорту, використовував, перш за все, засоби морального заохочення, 

намагався підтримувати дух змагальності. Цій меті, зокрема, слугувало відновлення 

відомого ще з 1920-х рр. змагання за Відзнаку фізичної справності. У професійному 

спорті формою мотивації стали кубкові турніри. Факти проведення спортивних 

подій, присвячених пам’ятним датам, а також відновлення святкування професійних 

свят ілюструють відданість засадам, характерним для спортивної діяльності на 

західноукраїнських землях ще від початку ХХ ст.  

— Як одній з трьох національних організацій, які координували справи 

суспільної опіки в Генеральній губернії, українцям вдалося організувати найбільш 

розгалужену структуру в цій галузі та, певною мірою, вийти за статутні рамки. 

Дослідження різноманітної та багатопланової допомогової діяльності УЦК у сферах 

замкненої (інституційної) та загальної суспільної опіки показує, що впродовж 1939-

1944 рр. такими заходами були охоплені практично всі основні категорії 

українського населення, які потребували соціального захисту. Насамперед, 

соціальну підтримку населення забезпечила співпраця органів Відділу суспільної 

опіки УЦК із професійними, дорадчими об’єднаннями громадськості (комісії, 

колегії), а також з регіональними та міжнародними харитативними організаціями. 

Наявність прямого фінансування цієї сфери офіційними структурами (урядові 

дотації, кошти з місцевих бюджетів) у поєднанні із заохоченням та організацією 

доброчинної діяльності населення (акції збірок під час свят, доходи з імпрез) 

обумовили широту можливостей діяльності УЦК. 

Встановлено, що діяльність інституцій замкненої суспільної опіки була 

нерозривно пов’язана із функціонуванням українських освітніх, виховних і 

медичних закладів. Систематичний характер організації акцій допомоги 

військовополоненим, молоді, голодуючим, непрацездатним, ветеранам УГА та Армії 

УНР ілюструє пріоритетність напряму загальної суспільної опіки для діяльності 

Комітету. Активну участь в акціях допомоги УЦК брала також церква. 

Створення Української установи довір’я у Берліні, функціонування 

Суспільних обезпечалень, співпраця УДК і Делегатур із урядовим Відділом праці 

уможливили правову допомогу, матеріальне та медичне забезпечення українців, які 

перебували на примусових роботах як у Генеральній губернії, так і за її межами. 

Відмінний статус працюючих із Генеральної губернії від робітників із інших 

окупованих українських територій значно розширював можливості Комітету в цій 
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сфері. Комітет також вдавався до акцій, не передбачених встановленими 

нацистською владою статутними рамками. До таких належить діяльність, пов’язана 

з опікою над політичними в’язнями, евакуйованими та біженцями з УРСР.   

Стосунки УЦК з нацистською окупаційною владою носили характер 

ситуативної співпраці. Провідні діячі УЦК змушені були рахуватися з політичними 

реаліями в регіоні і намагалися використати будь-які можливості для організації 

допомоги українському населенню та підтримки українського національного руху. 

Термін «колабораціонізм», присутній в історіографії, є проблематичним щодо 

українських національних організацій. Українці не мали власної держави в той 

період і їхня співпраця з будь-яким урядом не може розглядатися як дії на шкоду 

власній державі і на користь ворога. З боку УЦК така співпраця не мала також 

ідеологічної основи, не була спрямована на знищення інших етнічних груп та не 

була пов’язана із воєнними злочинами.  

Отже, на основі вищенаведеного можна відзначити, що функціонування 

Українського центрального комітету мало вагоме значення для організації 

української національно-культурної роботи на західноукраїнських землях в умовах 

нацистської окупації та збереження національної ідентичності українців Підляшшя, 

Холмщини, Надсяння, Лемківщини та Галичини у повоєнний час. 
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Львів. – Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, 2020. – С. 200-204. 

АНОТАЦІЯ 

Тронь А. Ю. Діяльність Українського центрального комітету в 

Генеральній губернії: гуманітарна сфера. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Київ, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню діяльності в гуманітарній сфері єдиної 

української легальної організації на території Закерзоння та Галичини в період 

нацистської окупації – Українського центрального комітету. Простежено процес 

формування структури управління культурно-освітньою, спортивною сферами 

життя українського населення в Генеральній губернії, адаптації у роботі відділів 

УЦК підходів національних просвітницьких, спортивних, харитативних об’єднань 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. Встановлено, що УЦК здійснювалася планомірна 

діяльність щодо забезпечення національно-культурного розвитку українців з 

акцентом на національному та фізичному вихованні української молоді, 

максимально можлива в умовах нацистського окупаційного режиму. Розкрито 

особливості створення УЦК власної системи спортивних і молодіжних організацій. 

Розглянуто специфіку доброчинної діяльності УЦК. Висвітлено масштаби 

охоплення допомоговими акціями соціально незахищених категорій українського 

населення упродовж 1939-1944 рр. Визначено, що харитативна діяльність УЦК 

передбачала комплекс доброчинних заходів і в рамках співпраці з адміністрацією та 

міжнародними об’єднаннями, і у вигляді неофіційної підтримки політичних в’язнів, 

втікачів.  

Ключові слова: Український центральний комітет, Генеральна губернія, 

Закерзоння, Друга світова війна, окупаційний режим, гуманітарна сфера, 

В. Кубійович. 

 

АННОТАЦИЯ 

Тронь А. Ю. Деятельность Украинского центрального комитета в 

Генеральной губернии: гуманитарная сфера. – Квалификационный научный труд 

на правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко. Киев, 2020. 

Диссертация посвящена исследованию деятельности в гуманитарной сфере 

единственной украинской легальной организации на территории Закерзонья и 

Галиции в период нацистской оккупации – Украинского центрального комитета. 

Прослежен процесс формирования структуры управления культурно-

образовательной, спортивной сферами жизни украинского населения в Генеральной 
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губернии, адаптации в работе отделов УЦК подходов национальных 

просветительских, спортивных, харитативных объединений конца XIX – 

начала ХХ в. Установлено, что УЦК осуществлялась планомерная деятельность по 

обеспечению национально-культурного развития украинцев с акцентом на 

национальное и физическое воспитание украинской молодежи, максимально 

возможная в условиях нацистского оккупационного режима. Раскрыты особенности 

создания УЦК собственной системы спортивных и молодежных организаций. 

Рассмотрена специфика благотворительной деятельности УЦК. Отражены 

масштабы охвата ее акциями социально незащищенных категорий украинского 

населения на протяжении 1939-1944 гг. Определено, что харитативная деятельность 

УЦК предусматривала комплекс благотворительных мероприятий как в рамках 

сотрудничества с администрацией и международными объединениями, так и в виде 

неофициальной поддержки политических заключенных, беженцев. 

Ключевые слова: Украинский центральный комитет, Генеральная губерния, 

Закерзонье, Вторая мировая война, оккупационный режим, гуманитарная сфера, 

В. Кубийович. 

 

ABSTRACT 

Tron A. Yu. Ukrainian Central Committee Activities in the General 

Government: the Humanitarian Sphere. – A qualifying research work with manuscript 

copyright. 

Thesis for a Candidate Degree in Historical Sciences majoring in the field 07.00.01 

History of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. Kyiv, 2020. 

The thesis is dedicated to the study of the activities in the humanitarian domain of 

the Ukrainian Central Committee (UCC) – the sole Ukrainian legal organization in the 

territory of Zakerzonia and District of Galicia during the Nazi occupation. In her thesis, 

the author established the main stages (1940s-1980s; 1991-2020) in the evolution of the 

historiographical discourses on the matter in question and identified the specific features 

of this development at each of them. The author has also systematized different sets of 

sources and delineated the information potential of each of the selected groups of 

documents and materials. The guiding methodological foundation underlying the work are 

the principles of objectivity, reliance on historical sources, comprehensiveness and 

historicism. The implementation of research tasks was made possible by virtue of the use 

of general scientific, general historical (historical-chronological, problem-chronological, 

historical-genetic, historical-comparative and synchronous) and source study methods 

(bibliographic and archival heuristics and source criticism). 

In the work, the author analysed the formation of the management structure of 

cultural, educational and sports areas of life of the Ukrainian population in the General 

Government during the changes of the forms of the representation of Ukrainians prior to 

occupation authorities (national committees, the Ukrainian Stanytsia, Ukrainian relief 

committees). She focuses on the influence of those organisations on the development of 

the UCC structure and the adaptation in the work of UCC units of the approaches 

espoused by national educational, sports and charitable societies of the late 19 th - early 20th 
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centuries. The author has established that the UCC carried out systematic activities to 

ensure the national and cultural development of Ukrainians with an emphasis on 

establishing sustained education of Ukrainians on the basis of preschool institutions 

(mainly kindergartens), public schools and institutions of secondary and partly higher 

education, on the national and physical education of Ukrainian youth – to the extent 

possible in the conditions of the occupation regime – through cultural and educational 

work of the Ukrainian educational societies (UES), the implementation of camp-based 

(establishing and ensuring the functioning of a network of camps), physical education 

activities and the resumption of competitions for the Distinction of Physical Aptitude in 

5 sports. The UES network, in concert with the Union of Ukrainian Women, ensured the 

effective activities of Ukrainians in the socio-cultural domain, as well as contributed to the 

national education of Ukrainian youth and the establishment of abstinence activities. 

Another focus of the research is the study of the mechanism of the competition 

arrangement system, competition campaigning, financial support, and professional 

principles of arbitration (the Discipline and Refereeing Unit within the Physical Education 

Executive Office of the UCC established in 1942, the development of set regulations, 

refereeing, a system of penalties), the specific features of the establishment by the UCC of 

its own system of sports and youth organizations (youth circles within official UES, 

Ukrainian Youth Division hubs, educational communities of Ukrainian youth), the 

preservation of the traditions of Plast education by the latter.  

The specific features of the UCC's charitable activities with an emphasis on the 

superiority of general public care – demonstrated by systematic actions to help prisoners 

of war, workers in the Reich, young students, starving people, the Ukrainian Galician 

Army (UGA) and the UNR Army veterans – have been considered as well.  

The author has also highlighted the scale of coverage of socially vulnerable 

categories of the Ukrainian population during 1939-1944 by individual benefits, 

systematic humanitarian aid in kind and cash. She has found out that the charitable work 

of the UCC provided for a set of charitable activities both in the framework of cooperation 

with the administration and international associations, and in the form of informal support 

provided to political prisoners and fugitives. Exclusively owing to the UCC initiative, 

recreation and medical institutions were opened in the territory of the General Government 

for Ukrainians; an action was organized to resettle children from the north-western regions 

of Galicia, as a result of the outbreak of famine in 1941-1942; and cooperation with the 

International Red Cross institutions contributed to providing the population with 

medicines and food. A separate place was occupied by social care over Ukrainian workers 

in Germany, over their families, which combined the solution of legal issues (registration 

of vykazka – identification documents), material (arranging parcels) and medical support 

for this category of the population on the basis of cooperation with the patient funds in the 

Reich and Social Security Service units in the General Government. 

A characteristic feature of the UCC's aid and support activities was the organization 

of social protection of the Ukrainian population, both within the territory of the General 

Government and beyond. 

Keywords: Ukrainian Central Committee, General Government, Zakerzonia, 

World War II, occupation regime, humanitarian domain, Volodymyr Kubiyovych. 


