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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Упродовж ХХ ст. український народ 

зробив чотири спроби реалізувати право на власну державність і лише остання 

з них завершилася формуванням стійкого державного організму, який не був 

зруйнований ні агресивними діями сусідів, ні внутрішньополітичними чи 

економічними потрясіннями. Послідовність і впертість українців у боротьбі за 

свою державу протягом останніх ста років є яскравим свідченням того, що 

український національний проект «дозрів» до втілення. Визвольний рух 1917 – 

1921 рр. та 1930-х – 1950-х рр. став ключовим чинником історичної легітимізації 

сучасної української держави. Відтак, вивчення досвіду цього руху в усіх його 

вимірах та аспектах є надзвичайно важливим завданням для вітчизняної 

історіографії. 

Характерною рисою українського визвольного руху у ХХ ст., безперечно, 

була висока здатність до самоорганізації й формування в умовах 

бездержавності структур, створення яких традиційно вважається прерогативою 

держави. Однією з них стала Українська повстанська армія (УПА). Розгортання 

з’єднань, частин та підрозділів УПА, яке активно відбувалося впродовж осені 

1942 – літа 1943 рр., поставило перед керівництвом українського визвольного 

руху цілу низки складних викликів – від пошуку матеріально-технічного та 

харчового забезпечення, організації медичної опіки до бойової підготовки 

десятків тисяч людей. І якщо збір і магазинування провізії, зброї, амуніції та 

медикаментів, пошиття взуття й одягу здійснювалися через розгалужену 

підпільну мережу Організації українських націоналістів (ОУН), то питання 

військової підготовки, забезпечення офіцерськими і сержантськими кадрами 

могло бути вирішене тільки шляхом їх вишколу в іноземних арміях або у 

власних навчальних структурах. Перший варіант продемонстрував свою 

неприйнятність з огляду на те, що робив увесь визвольний рух «заручником» 

іноземної підтримки. З огляду на це, командування УПА сформувало власну 

мережу спеціальних старшинських (офіцерських) і підстаршинських 

(сержантських) шкіл. Вивчення історії діяльності цих вишкільних структур 

УПА дає нам змогу осягнути не лише важливу складову в діяльності 

найбільшого військового формування українського визвольного руху середини 

ХХ ст., але й дослідити надзвичайно об’ємний аспект вітчизняної історії в її 

мілітарному вимірі. 

Додатково актуальність дослідження посилюється відсутністю 

комплексної синтетичної праці про старшинські і підстаршинські школи УПА в 

українській та зарубіжній історіографії. 

Водночас суспільна важливість теми дисертації загострюється через 

сучасну російсько-українську війну, яка актуалізує вивчення українського 

військового досвіду минулого. 

Зв’язок роботи з науковими темами та програмами. Дисертаційне 

дослідження проведено відповідно до науково-дослідницької теми «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(державний реєстраційний номер 16 БФ 046-01), що виконується на 
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історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Мета дослідження визначена з урахуванням стану наукової розробки та 

актуальності дисертаційної роботи. Вона полягає у всебічному висвітленні й 

аналізі діяльності старшинських і підстаршинських шкіл УПА, спрямованої на 

підготовку командирських кадрів повстанської армії. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі дослідницькі завдання: 

 з’ясувати стан наукової розробки теми, проаналізувати джерельну базу 

дослідження, охарактеризувати методологічні засади та науковий 

інструментарій для вирішення поставлених завдань; 

 розкрити питання військової підготовки в ОУН міжвоєнного періоду, 

напередодні та в перші роки Другої світової війни, як важливу передумову 

розгортання старшинського і підстаршинського вишколу в УПА; 

 дослідити організаційну структуру підстаршинських шкіл УПА, встановити 

загальну чисельність курсантів і особовий склад підстаршинських шкіл; 

 проаналізувати вишкільні програми, системи оцінювання і навчальну 

літературу підстаршинських шкіл УПА, провести аналіз озброєння і участі 

курсантів підстаршинських шкіл в бойових операціях; 

 вивчити процес створення та особливості функціонування старшинських 

шкіл УПА, дослідити матеріально-технічне забезпечення, побут і внутрішнє 

життя старшинських шкіл УПА; 

 розглянути навчальні програми і вишкільну літературу старшинських шкіл, 

проаналізувати особовий склад і загальну чисельність курсантів 

старшинських шкіл УПА. 

Об’єктом дослідження є старшинські (офіцерські) та підстаршинські 

(сержантські) військові школи Української повстанської армії. 

Предметом дослідження є організаційний, освітній і бойовий аспекти 

діяльності старшинських та підстаршинських шкіл Української повстанської 

армії. 

Хронологічні рамки дослідження. Нижня хронологічна межа датується 

початком 1943 р. – часом формування й розгортання підрозділів, частин і 

з’єднань УПА та перших вишкільних структур повстанської армії, створених 

для підготовки старшинських і підстаршинських кадрів. Верхня часова рамка 

визначена кінцем 1946 р. – згортанням діяльності останніх підстаршинських 

шкіл УПА. 

Територіальні межі дослідження охоплюють землі на яких проходила 

найбільш активна діяльність Української повстанської армії. Відповідно за 

сучасним адміністративно-територіальним поділом це: Рівненська, Волинська, 

Житомирська, Хмельницька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, 

Закарпатська, Чернівецька та північно-західні райони Київської області 

України; східні повіти Люблінського, Підкарпатського, Підляського та 

Мазовецького воєводств сучасної Республіки Польща; північні жудеци Румунії 

(Сату-Маре, Мармарош, Сучава); південні райони Берестейської області 

Республіки Білорусь.  
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Методологічна основа дисертації ґрунтується на принципах історизму, 

науковості, об’єктивності, багатогранності, системності, конкретності, 

багатофакторності, всебічності та критики історичних джерел. При вивченні 

теми були використані методи як загальнонаукові, зокрема, метод наукового 

аналізу, класифікації, типологізації, логічний метод, системно-структурний, 

метод синтезу, індукції, дедукції, так і історичні методи: історико-генетичний, 

історико-порівняльний, проблемний, статистичний, історико-хронологічний, 

метод історичної періодизації, ретроспективний метод, структурно-

функціональний, метод історичного аналізу, історико-системний метод. 

Наукова новизна дисертації полягає в постановці та розробці актуальної 

теми, яка досі не була предметом окремого синтетичного дослідження, хоча 

джерельна база з цього питання дозволяє вивчити не просто чергову 

перспективну тему, а виокремити цей аспект у самостійний науковий напрямок 

у межах історіографії українського визвольного руху. Використовуючи 

чималий масив неопублікованих джерел, здійснено спробу комплексного 

вивчення історії діяльності старшинських і підстаршинських військових шкіл 

Української повстанської армії, висвітлено та проаналізовано важливі аспекти 

кадрового наповнення УПА, систему підготовки старшинського й 

підстаршинського складу повстанської армії протягом 1943 – 1946 рр. Окрім 

цього, був проведений аналіз організаційної структури військових шкіл УПА, 

їхнього особового складу, матеріально – технічного забезпечення, навчальних 

програм, побуту тощо. Описано та проаналізовано участь курсантів 

старшинських і підстаршинських шкіл Української повстанської армії в 

бойових операціях та низку інших не менш важливих аспектів вишкільної 

роботи даних структур. 

Вперше: 

- докладно проаналізовано історіографічне опрацювання теми історії 

діяльності старшинських і підстаршинських шкіл УПА; 

- розглянуто та систематизовано джерельну базу дослідження і уведено 

в науковий обіг низку раніше неопублікованих архівних матеріалів; 

- комплексно досліджено передумови та причини створення 

старшинських і підстаршинських шкіл УПА; 

- підраховано кількість старшинських і підстаршинських шкіл УПА, 

визначено їхню загальну чисельність і підготовлених в них 

командирів; 

- опрацьовано і структуровано навчально-методичну літературу та 

статутні документи старшинських і підстаршинських шкіл УПА; 

- описано типи і види стрілецького озброєння й загальний обсяг амуніції 

курсантів військових шкіл УПА. 

Отримали подальший розвиток: 

- розгляд історії повсякденності у військових школах УПА; 

- зміна курсу підготовки підстаршин із військово-партизанської у 1943 – 

1944 рр. на партизансько-військову у 1946 р.; 

- дослідження навчальних програм та систем оцінювання старшинських 

і підстаршинських шкіл УПА. 
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Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи 

полягає в тому, що її положення і висновки можна використовувати у 

подальших загальних чи тематичних дослідженнях історії Української 

повстанської армії. Отримані результати дисертації можуть сприяти кращому 

науковому і суспільному осмисленню ролі і місця старшинських й 

підстаршинських шкіл Української повстанської армії у підготовці фахівців з 

військової справи. Додатково, архівні матеріали, які вперше вводяться 

дисертаційною роботою в науковий обіг, стануть цінним джерелом для 

продовження і поглиблення вивчення як історії УПА, так і всієї історії 

діяльності українського визвольного руху. Результати дослідження можуть 

бути корисні для написання монографій, статей, посібників, підручників, 

укладання візуальних електронних і друкованих таблиць, курсів лекцій, 

присвячених військовій тематиці, історії Другої світової війни, національно-

визвольним рухам у Європі тощо. Окремі положення, що висвітлені в роботі, 

могли б бути актуальними для складання навчальних програм, курсів лекцій, 

тем семінарів й практичних занять у державних військових навчальних 

закладах різного рівня. 

Публікації. Головні положення і висновки результатів дослідження були 

опубліковані у п’яти наукових статтях, що були надруковані у фахових 

виданнях України (входять до переліку ДАК Міністерства освіти і науки 

України) та в науковому виданні у Чехії, яке входить до міжнародних науково-

метричних баз. 

Апробація результатів дослідження проводилась у формі доповідей та 

презентацій на наукових конференціях і семінарах, що проходили у Києві, 

Львові, Одесі й Берліні: на III-тій міжнародній науковій конференції 

«Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920–1950-x рр.» 

(Львів, 2015); на семінарі з освітнього курсу для молодих науковців «Геноцид 

євреїв Європи: історичні перспективи та підходи до вивчення» (Український 

центр вивчення історії Голокосту, Київ – Берлін, 2016), на міжнародному 

німецько-українському семінарі «Друга світова війна і порівняльний досвід» 

(Одеса, 2016); на міжнародній науковій конференції «Релігія та глобальні 

виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на 

майбутнє» (Український католицький університет, Львів, 2016), на V-тій 

міжнародній науковій конференції «Проблеми дослідження українського 

визвольного руху 1920–1950-x рр., до 75-річчя створення Української 

повстанської армії (Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Львів, 2017). 

Структура дисертаційної роботи обумовлена її змістом, метою 

дослідницькими завданнями та побудована за проблемно-хронологічним 

принципом. Дисертація складається зі вступу, основної частини, яка ділиться на 

чотири розділи (14 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і 

літератури (332 позицій на 33 сторінках) та додатків (5 додатків на 6 сторінках). 

Основний текст викладено на 174 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 

223 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовано вибір і актуальність теми, її зв’язок із планами 

та програмами наукових досліджень, виокремлено об’єкт і предмет 

дослідження, визначено мету, наукові завдання, хронологічні й територіальні 

межі дисертаційної роботи. Вказано наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів. Визначено застосований під час вивчення об’єкту і 

предмету дисертації методологічний апарат. Відображено список наукових 

праць з основними положеннями і висновками дисертаційної роботи, які були 

опубліковані у вітчизняних і закордонних фахових виданнях, що входять до 

міжнародних науково-метричних баз. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологічні 

основи дослідження» досліджено історіографічне опрацювання та джерельне 

наповнення теми дисертації, опрацьовано і визначено методологічний 

інструментарій роботи. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» аналізується 

історіографічна та джерельна база дослідження, методологічна основа, яка була 

застосована для розв’язання поставлених науково-дослідних завдань 

дисертаційної праці. 

Результати аналізу історіографії свідчать, що тема діяльності 

старшинських і підстаршинських шкіл УПА порушувалась фрагментарно у 

загальному контексті вивчення історії українського визвольного руху в працях 

істориків на Заході часів Холодної війни, зокрема, П. Мірчука
1
, 

Л. Шанковського
2
, Ю. Тис-Крохмалюка

3
, Дж. Армстроґа

4
, у аргентинського 

дослідника Е. Мартінеса Кодо
5
 та інших. Паралельно, за «залізною завісою» 

тема нашого вивчення не виділялась в окремий дослідницький напрямок, 

оскільки радянська історична наука зосередила свою дослідницьку увагу, 

здебільшого, на пошуку дискредитуючих фактів в діяльності українського 

визвольного руху
6
. Однак, в союзній СРСР соціалістичній Польщі було 

проведено спеціалізовані дослідження для польських силових структур. Ці 

монографії хоч і не відходили від загальних радянських тенденцій у висвітлені 

теми діяльності УПА, проте вирізнялись достатньою широким використанням 

архівних матеріалів та наукових підходів, насамперед мова йде про книгу 

авторства А. Щесняка і В. Шоти, її зміст і висновки настільки дисонували із 

тодішніми загальноприйнятими тенденціями радянської історичної науки, що 

книга була піддана гострій критиці в Москві
7
. 

                                                           
1
 Мірчук П. Українська повстанська армія, 1942 – 1952. – Мюнхен: Цицерон, 1953. – 319 с.; Мірчук П. Трагічна перемога. – Торонто: Ліга 

визволення України, 1954. – 63 с.  
2
 Шанковський Л. У.П.А. та її підпільна література. – Філадельфія: Америка, 1952. – 19 с. 

3
 Tys-Krokhmaliuk Y. UPA Warfare in Ukraine: Strategical, Tactical and Organizaional Problems Of Ukrainiasn Resistance in World War II. Preface by 

Prof. Ivan Wowchuk. – New York: Society of Veterans of Ukrainian Insurgent Army, 1972. – 449 p. 
4
 Armstrong J. Ukrainian nationalism 1939 – 1945. – New York: Columbia University Press, 1955. – 322 p.; Armstrong J. Ukrainian nationalism. – New 

York: Columbia Univercity Press, 1963. – 361 p. 
5
 Martínez Codó E. La Resistencia en Ucrania – Buenos Aires, 1964; Martínez Codó E. Guerrillas tras la Cortina de hierro – Buenos Aires, 1966. 

6
 Камінський Є. Український буржуазний націоналізм в психологічній війні американського імперіалізму. – Київ: Наук. думка, 1983. – 138 с.; 

Дмитрук К. Безбатченки: Док. – публіц. нарис – Київ: Дніпро, 1980. – 3-є вид. – 318 с.; Василевич Б. Документи викривають [Співробітництво 

оунівців з фашистами] // Жовтень. – 1966. – № 7. – С. 41 – 44. та ін. 
7
 Szczesniak A. Szota W. Droga do nikad: Dzialalnosc OUN ijej likwidacja w Polsce. – Warsaw: Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973. – 587 s. 
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Новий етап у дослідженнях теми УПА і ОУН розпочався вже після 

розпаду Радянського Союзу і скасування цензури. У роботах вітчизняних 

науковців доби незалежності – Ю. Киричука
8
, А. Кентія

9
, В. Сергійчука

10
, 

В. Сідака, В. Степанкова
11

, О. Лисенка
12

, В. В’ятровича
13

, О. Кучерука
14

, 

М. Посівнича
15

 і в працях сучасних закордонних дослідників – Г. Мотики
16

, 

С. Ткаченка
17

, А. Гогуна
18

, М. Шмігеля
19

 почали розкриватися як загальні 

аспекти діяльності українського визвольного руху, так і питання, що 

стосувались дискусійних тем. Однак тема дисертації так і не стала окремим 

предметом вивчення вітчизняної та зарубіжної історіографії, окрім наукових 

розвідок командирських кадрів УПА П. Содоля
20

, робіт І. Патриляка
21

, статей 

В. Тимківа
22

, І. Омельченка
23

 та в працях із партизанської тактики і військового 

вишколу в УПА Р. Забілого
24

. І. Патриляк став першим дослідником, який 

звернув увагу на цю прогалину в історіографії українського визвольного руху і 

провів низку досліджень для її заповнення. Так, він присвятив даному питанню 

                                                           
8
 Киричук Ю. Історія УПА. – Т. 1. – Тернопіль: Упор. по пресі, 1991. – 67 с.; Киричук Ю. Історія УПА Т. 2. – Тернопіль: Упор. по пресі, 1991. – 

55 с. 
9
 Кентій А. Збройний чин українських націоналістів. 1920 – 1956. Історико-архівні нариси. Том 1. Від Української Військової Організації до 

Організації Українських Націоналістів. 1920 – 1942. – Київ: Б. в., 2005.; Кентій А. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. – Київ: Б. в., 

1999.; Кентій А. Українська повстанська армія (1946–1956). – Київ: Б. в., 1999.; Кентій А. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні. 1946–1956. – 

Київ: Б. в., 1999.; Кентій А. Нариси історії Організації українських націоналістів (1941 – 1942 рр.). – Київ: Б. в., 1999. та ін. 
10

 Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – Київ: Дніпро, 1996 – 493 с.; Сергійчук В. Десять буремних літ. 

Західноукраїнські землі у 1944 – 1953 рр. Нові документи і матеріали. – Київ: Дніпро, 1998. – 941 с.; Сергійчук В. Український здвиг. У 5-ти 

томах. – Т. 1. Закерзоння. 1939 – 1947. – Київ: Українська видавнича спілка, 2004. – 840 с.; Сергійчук В. Український здвиг. У 5-ти томах. – Т. 2. 

Волинь 1939 – 1955. – Київ: Українська видавнича спілка, 2005. – 840 с.; Сергійчук В. Український здвиг. У 5-ти томах. – Т. 3. Прикарпаття 1939 

– 1955. – Київ: Українська видавнича спілка, 2005. – 840 с. та ін. 
11

 Сідак В., Степанков В. З історії української розвідки та контррозвідки. – Київ: Ун-т Служби Безпеки України, 1994. – 401 с. 
12

 Лисенко О. Українська Повстанська армія та збройні формування ОУН у Другій світовій війні // Муковський І., Лисенко О. Звитяга і 

жертовність: Українці на фронтах Другої світової війни / За ред. В. Конашевича. – Київ: Книга пам я̀ті України, 1997. – С. 405 – 434.; Лисенко О. 

Деякі теоретичні аспекти дослідження проблем соціальної солідарності в період Другої світової війни /О. Лисенко // Сторінки воєнної історії 

України: Збірник наукових статей / НАН України. Інститут історії України. – К., 2015. – Вип. 17. – С. 8 – 21.; Лисенко О. Методологічні аспекти 

дослідження історії українського національно-визвольного руху середини ХХ століття / О. Лисенко // Проблеми дидактики історії. – Зб. наук. 

праць. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 27–36. 
13

 Українська Повстанська Армія. Історія нескорених. / за ред. В. В’ятровича. – Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2008. – 352 c.; 

В’ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942 – 1947. Видання друге, доповнене. – Київ: Центр досліджень визвольного руху, 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 368 с. та ін. 
14

 Кучерук О. Проблема підготовки до збройної боротьби за державну незалежність України в ідейно-програмних засадах Організації 

українських націоналістів доби Євгена Коновальця // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – Вип. 22. – С. 

63 – 72. 
15

 Посівнич М. Військова підготовка ОУН в міжвоєнний період на Західній Україні // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України. – 2006. – С. 41 – 52. 
16

 Motyka G. Ukraińska partzyantka, 1942 – 1960: Dyiałalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. – Warszawa: 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2006. – 728 s. 
17

 Ткаченко С. Повстанческая армия: тактика борьбы. – Минск: Харвест, 2000. – 512 c. 
18

 Гогун А. Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы. – Спб.: Нева, 2004. – 416 с. 
19

 Šmigeľ M. Banderovci na Slovensku (1945 – 1947). – Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. – 196 s. 
20

 Содоль П. Українська повстанська армія, 1943 – 1949: Довідник, Т. 1 – 2. – Нью-Йорк, 1994 – 95 с.; Содоль П. Старшинські кадри УПА // 

Український визвольний рух. – Львів, 2004. – № 3. – С. 235 – 245. 
21

 Патриляк І. Старшинські й підстаршинські школи УПА в 1943 – 1944 рр. // Визвольний шлях. – № 4 . – 2004. – С. 92 – 106; № 5. – 2004. – С. 79 

– 90. 
22

 Тимків В. Початки організації військового вишколу УПА на Прикарпатті (червень – грудень 1943 р.) // Галичина. – С. 118 – 122. 
23

 Омельченко І. Вишкіл старшинського (підстаршинського) складу Української повстанської армії (1943 – 1944 рр.) // Вісник Прикарпатського 

університету ім. І. Франка. – Львів, 2017. – С. 89 – 103. 
24

 Забілий Р. Полковник УПА Степан Фрасуляк – «Хмель» // Український визвольний рух. – Львів, 2005. – Зб. 5. –  С. 192 – 202; Ремесло 

повстанця. Збірник праць підполковника УПА Степана Фрасуляка – «Хмеля» / Р. Забілий (ред. і упоряд.). – Львів: Центр досліджень 

визвольного руху, 2007. – 424 с. 
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окремий розділ в своїй докторській монографії
25

 та видав значну кількість 

статей з історії старшинських та підстаршинських шкіл УПА, що розкривають 

багато аспектів діяльності цих інституцій повстанської армії
26

. Проте 

доводиться констатувати, що в історіографії тема дисертації так і не знайшла 

свого висвітлення в обсягах окремого монографічного дослідження. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» проведено аналіз джерел 

дисертаційної роботи. Джерельну базу дисертації формують опубліковані й 

неопубліковані джерела, які поділяються на: документи керівних структур 

ОУН(б) і командування УПА, документи карально-репресивних органів і 

керівництва СРСР на союзному, республіканському, обласних, та районних 

рівнях; матеріали мемуарного характеру діячів українського визвольного руху, 

а особливо учасників старшинського і підстаршинського вишколу в УПА. 

Основу дисертаційної роботи із реконструкції організаційної побудови, 

системи функціонування, внутрішнього життя, вишкільних планів і навчання 

курсантів військових шкіл УПА складають оригінальні архівні документи і 

матеріали, що перебувають на постійному зберіганні у фондосховищах 

Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України 

(ЦДАВО України), Галузевого державного архіву Служби безпеки України 

(ГДА СБУ України) і Архіву науково-громадської організації Центру 

дослідження визвольного руху (АЦДВР), де в збірці документів М. Лебедя були 

опрацьовані документи підстаршинських шкіл оперативного командування 

УПА ВО – 6 «Сян» на Закерзонні. 

Більшість опублікованих документів, які складають левову частку 

дисертації, були використані із «нової» та «старої» серії видавництва Літопис 

УПА та із збірника документів Інституту історії України Національної академії 

наук України, в якому, окрім джерел із вітчизняних архівних установ, вміщено 

документи державних архівів Російської Федерації та Федеративної Республіки 

Німеччини. 

Весь масив застосованих в роботі архівних матеріалів групується і 

аналізується за якісними та характерними ознаками за вже розробленою 

системою аналізу історичних джерел українського визвольного руху, 

запропонованою Г. Папакіним. Відповідно до неї, виділено два основних види 

джерел: джерела й пам’ятки, створені офіційними інституціями підпільників і 

повстанців (офіційні джерела) і джерела й пам’ятки, створені окремими 

особами чи групами осіб із середовища українського визвольного руху. 

Перший вид ділиться на такі групи: ідеологічні документи і матеріали ОУН; 

директивно-нормативні і нормативно-правові акти; організаційно-розпорядчі 

документи; планові, звітно-аналітичні та інформаційні документи 

старшинських і підстаршинських шкіл УПА; документи господарської 

                                                           
25

 Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір…» Українське націоналістичне підпілля та повстанський рух 1939 – 1960 рр. – Львів: Центр 

дослідження визвольного руху, 2012. – 591 с. 
26

 Патриляк І. Курсанти командирських шкіл УПА в 1943 – 1944 рр. (вік, освіта, соціальне походження, озброєння, харчове та матеріально-

технічне забезпечення ) // Сторінки воєнної історії України. Зб. наукових статей. – Київ, 2004. – Вип. 8. – Ч. 2.– С. 86 – 94; Патриляк І. Підготовка 

старшин та підстаршин у військових школах УПА // Український історичний журнал. – Київ, 2005. – № 3 – С. 61 – 83; Патриляк І. «Щоденний 

хліб» курсантів УПА: житлове, матеріально-технічне, продовольче та медичне забезпечення старшинських і підстаршинських шкіл УПА (1943 

– 1944 рр.) // Український визвольний рух. – Льві, 2004. – Зб. 3 – С. 246 – 260. та ін. 
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діяльності старшинських і підстаршинських шкіл УПА; вишкільні й освітні 

матеріали військових шкіл УПА та ОУН; кваліфікаційні документи 

старшинських і підстаршинських шкіл УПА; обліково-контрольні документи 

різних видів тощо. 

Другий вид поділяється на такі групи: щоденники; спогади, мемуари; 

епістолярні матеріали. В цей вид входять опубліковані спогади К. Гіммельрайха
27

, 

С. Стебельського
28

, Р. Загоруйка («Лайпадух»)
29

, О. Конопадського («Островерха»)
30

, 

Ю. Ступницького
31

, М. Харкевича
32

 та інших учасників українського 

визвольного руху, які проходили військовий вишкіл у структурах УПА і ОУН. 

У підрозділі 1.3. «Методологічні засади роботи» аналізується 

використаний під час проведення дослідження методологічний апарат наукової 

роботи. Методологічний інструментарій, запропонований для розв’язання 

науково-дослідних завдань, базований на принципах наукового пізнання і був 

сформований як на основі загальнонаукових дослідницьких методах, так і на 

методології історичної науки й суміжних гуманітарних дисциплін. Базовими 

принципами, на які спирається дисертаційна робота, є принципи науковості, 

об’єктивності, історизму, багатофакторності, опори на історіографічну 

традицію й історичне джерело, принцип всесторонності й системності. 

Під принципом науковості розуміється здійснення наукового процесу за 

допомогою засобів описання, аналізу, тлумачення та об’єктивної й 

неупередженої інтерпретації історичних подій. Принцип об’єктивності 

зобов’язує аналізувати історичну реальність в цілому, не дивлячись на 

суб’єктивні бажання, суспільно-політичну кон’юнктуру, прагнення, внутрішні 

настанови чи особисті переконання дослідника. Принцип історизму базується 

на тезі, що будь-який предмет історичного дослідження слід розглядати в 

контексті його розвитку. 

Завдяки історико-хронологічному методу вдалося виділити хронологічні 

межі та розділити історію діяльності старшинських й підстаршинських шкіл 

УПА за періодами, прослідкувавши, таким чином, якісні й характерні зміни, 

яких зазнали ці вишкільні структури з 1943 р. по 1946 р. Історико-типологічний 

метод надав можливість проаналізувати відмінності й особливості військових 

шкіл УПА, виокремивши з них 4 основні види, що мають власні якісно відмінні 

ознаки. Застосування історико-системного методу вибудувало принципи системного підходу у 

розкритті історії діяльності старшинських і підстаршинських шкіл УПА і 

пов’язаних з ними процесів як цілісної історичної системи в аналізі їхньої 

структури, функцій, внутрішніх та зовнішніх зв’язків в динаміці змін. 

                                                           
27

 Гіммельрайх К. (Шелест, Кий) Спогади командира відділу особливого призначення «УПА – Схід» / за ред. Є. Штендера. – Торонто: Літопис 

УПА. Основна серія Т. 15, 1987. – 270 с. 
28

 Хрін C. (Стебельський С.). Крізь сміх заліза: спогади / за ред. П. Потічного. – Торонто – Львів: Літопис УПА. Основна серія. Т. 30, 2000. – 552 

с.; Хрін С. Крізь сміх заліза: Спогади – хроніка 1944/45. – Мюнхен: До зброї, 1952. – 160 с. 
29

 Загоруйко Р. – «Лапайдух» – Вид. 2-е, допов. – Новий Розділ (Львівська обл.): [Б. в.], 2004. – 603 с. 
30

 АЦДВР – Ф. 9. – Т. 44. Спомини чотового УПА «Островерха»; Спомини чотового УПА «Островерха»: Хроніка тактичних відтинків УПА 

«Лемко» й «Маківка». 1944 – 1948. – Мюнхен: До зброї, 1953. – 168 с. 
31

 Ступницький Ю. Спогади про пережите / за ред. О. Вовка. – Київ – Торонто: вид. Літопис УПА. Серія бібліотека – Т. 1., 1999. – 127 с. 
32

 Харкевич М. Я вас не забув: Спомини. 1939–1945 / за ред. М. Харкевича. – Нью-Йорк – Чикаго: Накладом Українсько-Американської 

Фундації «Воля», 1997. – 288 с. 
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Використання загальнонаукових методів суміжних гуманітарних наук, 

таких як структурно-функціональний й герменевтичний метод розширили 

доступний методологічний апарат і дали змогу більш детально вивчити 

предмет дослідження. Значний вплив на дисертаційну роботу мав статистичний 

метод, так як його застосування, наприклад, дало змогу провести дослідження 

курсантського складу старшинських і підстаршинських шкіл УПА в 

соціальному, національному, віковому та освітньому зрізах. 

У другому розділі «Передумови розгортання старшинського та 

підстаршинського вишколу в УПА» проведено дослідження причин 

створення старшинських та підстаршинських шкіл Української повстанської 

армії. 

У підрозділі 2.1. «Проблеми військової підготовки в ОУН у міжвоєнний 

період» проаналізовано передумови розгортання старшинських і 

підстаршинських шкіл Української повстанської армії. Для кращого розуміння 

мотивів та причин формування з 1943 р. Головним командуванням УПА 

спеціальних військових шкіл підготовки командного складу, було вирішено 

детально вивчити як загальний стан наповнення фаховими військовими 

кадрами український визвольний рух, так і розглянути систему підготовки 

спеціалістів військової справи в ОУН напередодні створення УПА. 

Тема побудови власних збройних сил та організації військової підготовки 

були одними із центральних в діяльності Організації українських націоналістів 

міжвоєнного періоду. Ще на Першому установчому Конгресі ОУН 1929 р. було 

порушено питання старшинського і підстаршинського вишколу в контексті 

військового будівництва, одним із доповідачів був, зокрема, полковник Армії 

УНР Є. Коновалець – лідер УВО і щойно створеної в ті дні ОУН. 

Впродовж всіх тридцятих років ХХ ст. закордонні осередки ОУН 

намагалися налагодити військову підготовку своїх членів у Празі, Парижі, Відні 

та інших містах Західної Європи. Для забезпечення вишколів, територіальні 

структури ОУН розробляли і видавали освітньо-методичні матеріали з 

військового навчання у формі підручників і брошур. Проте закордонним 

осередкам ОУН так і не вдалося налагодити освітню й видавничу роботу 

системного характеру в напрямку організації військової підготовки. 

Паралельно, в Краю (на українських етнічних землях в складі міжвоєнної 

Польщі), структури ОУН почали організовувати свою роботу із військового 

вишколу. Готуючись у першій половині 1930-х рр. до організації збройних 

виступів проти польського уряду, місцеві керівники ОУН починають проводити 

нелегальні збори і виходи в лісові масиви, де членство підпілля опановувало 

основи вогневої підготовки та базових знань із військового навчання (вишкіл 

т. зв. «зелених кадрів»). Випереджаючі дії польських органів держбезпеки хоч і 

призупинили цей процес, але не змогли ліквідувати підпільну мережу 

Організації українських націоналістів, в якій й надалі, при керівних органах 

ОУН, продовжували активно діяти центральні й регіональні референтури 

(департаменти) з військових справ, які щоразу поновлювали нелегальний 

військово-бойовий вишкіл серед українських націоналістів. 
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У розділі 2.2. «Військова підготовка в ОУН напередодні та в перші роки 

Другої світової війни» висвітлено питання військового будівництва і спроб 

підготовки командного складу в мілітарних підрозділах українського 

визвольного руху у 1939 – 1941 рр. Встановлено, що нового імпульсу 

військовій підготовці й вишколу командирських кадрів в ОУН дали події кінця 

1930-х рр. Очікуючи загострення й можливого збройного конфлікту Польщі із 

сусідніми державами, українські націоналісти почали готуватись до збройного 

виступу на Галичині і Волині проти варшавського уряду. Події довкола 

Карпатської України і розгром Карпатської Січі, левовий склад якої формували члени 

ОУН, продемонстрували, окрім низки інших аспектів, гостру необхідність у 

власних добре підготовлених військових кадрах, особливо старшин та 

підстаршин. Тому крайові структури ОУН від початку 1939 р. більш активніше 

організовують військовий вишкіл для свого членства, проводячи підготовку й 

командирського складу. 

Водночас, ОУН закордоном в кінці 1930-х рр. розпочала переговори з 

окремими представниками спецслужб Німеччини, як єдиної великої держави в 

Європі, інтереси якої на той час частково й ситуативно збіглися із планами 

ОУН відновити незалежність України. Ці переговори стосувались матеріально-

технічної допомоги в організації і командирському вишколі українських 

добровольчих формувань, зокрема, й батальйону під керівництвом полковника 

Армії УНР Р. Сушка. 

На початку Другої світової війни ОУН застосувала проти польської влади 

на території Галичині й Волині свої місцеві повстанські підрозділи, а із заходу 

їм на допомогу йшов добровольчий легіон Військових відділів націоналістів 

(Легіон Р. Сушка). За задумом керівництва ОУН, Легіон, з’єднавшись із 

місцевими повстанськими загонами, мав сформувати зав’язок майбутніх 

українських збройних сил. Однак швидкий перебіг бойових дій на німецько-

польських фронтах і вступ у війну СРСР остаточно нівелювали ці плани. Легіон 

був відізваний із фронту й демобілізований, а учасникам повстанських груп 

ОУН, що опинились в радянській зоні окупації довелось переходити на захід 

або йти в підпілля. 

Події довкола розчленування Німеччиною і СРСР території незалежних 

держав у Східній Європі та Балтиці ще раз продемонстрували керівництву 

ОУН, що без власних збройних сил марно сподіватися на мирні поступки 

великих держав в питанні незалежності України. Готуючись до наступних 

етапів світового конфлікту, ОУН, вже навесні 1940 р., організовує у Кракові 

старшинську школу в якій члени і керівний актив Організації українських 

націоналістів отримували базові знання з військової підготовки й оперативно-

тактичного командування військами. 

На початку 1941 р. революційній ОУН вдалось дійти згоди з представниками 

армійської розвідки й контррозвідки Німеччини про формування і 

командирський вишкіл українських добровольців в двох спеціальних 

батальйонах при Абвері (кодові назви – «Нахтігаль» і «Роланд»). Саме в даних 

формуваннях члени ОУН отримали необхідний вишкіл із сучасної на той час 
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військової й розвідувально-диверсійної підготовки, здобули спеціальні знання 

на рівні військових звань сержантів й молодших офіцерів. 

У підрозділі 2.3. «Старшинський та підстаршинський вишкіл в ОУН  

(1941 – 1942 рр.)» розглянуто тему формування ОУН військових сил 

Української Держави, оголошеної Актом 30 червня 1941 р. у м. Львові, а також 

налагодженням Організацією українських націоналістів старшинського і 

підстаршинського вишколу у 1942 р. 

Початок війни між Німеччиною і СРСР відкрив нові можливості для 

українського визвольного руху. І хоча нацисти, усвідомивши, що ОУН втілює в 

життя власну політику у напрямку відновлення незалежності України, й вже в 

перші місяці війни на сході відкликали «Нахтігаль» і «Роланд» із фронту та 

розпочали масштабні репресії проти керівництва та рядового членства ОУН, 

однак в цей період політичної невизначеності й нестабільності, українські 

націоналісти, окрім адміністративної розбудови, почали на покинутих 

більшовиками територіях України формування українських регулярних 

збройних сил – Української національної революційної армії (УНРА). Всього з 

початку липня до жовтня 1941 р., коли нацистські окупанти силою подавили 

процес відкритого державотворення українського визвольного руху, ОУН 

вдалося організувати 37 військових вишколів та окремих курсів з підготовки 

старшинських та підстаршинських кадрів УНРА, в яких, пройшли військову 

підготовку від 300 до 500 осіб. 

Однак, після переходу в опозицію до нового окупанта, актив революційної 

ОУН не припиняв спроби налагодити військову підготовку своїх членів. У 1942 р. на 

Волині була організована школа старшинського вишколу ОУН(б) під 

криптонімом «Холодний Яр», паралельно на Галичині діяла Військова школа 

кадрів ОУН(б) «Тигри». 

Третій розділ «Діяльність підстаршинських шкіл Української 

повстанської армії» присвячений історії діяльності підстаршинських шкіл 

Української повстанської армії. 

У підрозділі 3.1. «Підстаршинські школи УПА: створення, організаційна 

структура» встановлено, що весною 1943 р. командування недавно створеної 

на той час Української повстанської армії, зі зростанням чисельності останньої, 

зіштовхнулось з нестачею кваліфікований військових кадрів. Оскільки 

український народ в міжвоєнний період не мав власної незалежної держави, а 

відповідно й своїх національних збройних сил, то український визвольний рух 

не міг спертися на власну верству військових, яка була основою національно-

визвольних рухів в Польщі та країнах Балтії. Ветерани Армії УНР і УГА за 

віком й в умовах війни нового типу, здебільшого, не могли заповнити всі 

вакантні посади в УПА, як і небагаточисельні учасники попередніх 

старшинських й підстаршинських вишколів ОУН чи добровольчих батальйонів, 

а кількість осіб з досвідом служби у Війську польському або в Червоній армії 

теж була не достатньою для покриття всіх потреб в командирських кадрах. 

Тому вже весною 1943 р. Головне командування Української повстанської армії 

створює на території Волині перші підстаршинські школи УПА, які мали, 

фактично «на марші», готувати дефіцитні військові кадри. 
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Підстаршинські школи створювались при оперативних командуваннях 

УПА і окрім вишкільної функції виконували роль внутрішнього кільця оборони 

територіальних командувань. Однією із перших підстаршинських шкіл УПА на 

Волині стала школа підстаршин «ім. С. Петлюри» під додатковим криптонімом 

«Світлана», також у 1943 р. в північно-західних регіонах України діяли 

підстаршинські школи під кодовими назвами «Північ», «Везувій», «Вовки», 

«Хорти» та ін. Окремо функціонувала школа підстаршин в Колківській 

республіці українського визвольного руху. Паралельно в Карпатах, де на той 

час збройне крило ОУН (б) існувало у вигляді Української національної 

самооборони (УНС), були створені вишкільні курені «Гайдамаки» і «Чорні 

Чорти», в яких проходила підстаршинська підготовка, а згодом на цій ж 

території були сформовані й окремі підстаршинські школи: «ім. Кривоноса», 

«ім. Петлюри», «Беркути». 

На початку 1944 р. підстаршинський вишкіл на Волині зазнав змін. Через 

швидке наближення німецько-радянського фронту командування УПА 

вирішило передислокувати викладацько-інструкторський штат й матеріально-

технічну базу підстаршинських шкіл із Волині в більш безпечні Карпатські 

гори. Це, однак, остаточно не зупинило підстаршинську підготовку на північно-

західних землях: тут і надалі продовжували діяти структури підстаршинського 

вишколу при Загонах груп УПА «Завихост» і ЗГ 44 «444». 

 На 1944 р. УНС остаточно було влито в УПА, а підстаршинський вишкіл 

проходив у старшинській школі УПА під криптонімом «Олені» двох випусків. 

У 1945 р. діяла лише одна підстаршинська школа УПА «Лісові Чорти – 

Вертеп». В 1946 р. завершили свою роботу дві підстаршинські школи УПА на 

території Закерзоння – «ім. полковника Коника» і «Переяслави». 

 У підрозділі 3.2. «Чисельність курсантів і особовий склад 

підстаршинських шкіл УПА» доведено, що з весни 1943 р. по осінь 1946 р. 

функціонувало 22 підстаршинські школи УПА, в яких пройшло підготовку до 

трьох тисяч командирів (приблизно 1400 осіб в 1943 р., 1200 осіб в 1944 р., 400 

осіб в 1945 – 1946 рр.). 

 За аналізом збережених внутрішніх статистичних документів, зокрема, 

підстаршинської школи УПА «Світлана», встановлено, що більшість курсантів 

були української національності, місцевими мешканцями, в більшості – селяни 

із середнім і вищим освітнім рівнем, як правило, без попереднього військового 

досвіду, середнім віком у 22 роки. 

 У підрозділі 3.3. «Вишкільні програми, системи оцінювання і навчальна 

література» виявлено, що вишкільна програма підстаршинських шкіл 

включала 11 дисциплін із загальновійськового і спеціального навчання 

(польова служба, зброєзнавство, вогнева підготовка, стройова підготовка, 

військова топографія, внутрішня служба та інше). На опанування курсу 

відводилось від 300 до 400 навчальних годин, загальний курс тривав до двох 

календарних місяців. Особливістю навчальної програми було те, що 

підстаршини УПА, поряд із типовою військовою підготовкою сержантів 

тогочасної регулярної армії, докладно вивчали тактику партизанської війни та 

командуванням автономними мобільними підрозділами. В порівнянні із 
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1943/44 рр. і 1945/46 рр. в навчальній програмі будуть збільшені години 

вивчення партизанської тактики. 

 Література з військового навчання та статутні матеріали підстаршинських 

шкіл УПА були, в основному, передрукованими перекладами на українську 

мову сучасних на той час статутних матеріалів і військових навчальних 

посібників радянського, німецького, і польського походження, хоча застосовувались й 

оригінальні брошури видання ОУН початку 1940-х рр. Політична програма 

підготовки базувалася на ідеології українського інтегрального націоналізму, що 

сповідувала ОУН. 

 У підрозділі 3.4. «Озброєння і участь в бойових операціях» присвячений 

історії бойового аспекту діяльності підстаршинських шкіл УПА. Оскільки 

підстаршинські школи УПА функціонували за зразком польової сотні, мали 

стрілецьке озброєння, й в них проходили підготовку відібрані бійці із інших 

підрозділів, то, в критичні моменти, вони застосовувались командуванням УПА 

до військових операцій українського визвольного руху. Проте, якщо у період 

Другої світової війни підстаршинські школи намагались тримати як 

оперативний резерв територіальних командувань УПА, забезпечуючи їхню 

безпеку силами зовнішнього кільця оборони, то у післявоєнний час 

підстаршинські школи, зокрема, «ім. полк. Коника» і «Переяслави» діяли вже 

більше як самостійні бойові підрозділи. 

У четвертому розділі «Старшинські школи УПА як важливий елемент 

підготовки командного складу» досліджено історію діяльності старшинських 

шкіл Української повстанської армії. 

У підрозділі 4.1. «Створення, організаційна структура, особливості 

функціонування» вивчено питання специфіки роботи старшинських шкіл УПА. 

В серпні 1943 р. була створена перша старшинська школа УПА під 

криптонімом «Дружинники», яка діяла до грудня цього ж року. У вересні 

1943 р. була сформована нова старшинська школа УПА «Лісові Чорти», що 

функціонувала до січня 1944 р. Окрім вишколу, при старшинській школі 

«Лісові чорти» було налагоджено видавництво і випуск вишкільної літератури: 

статутів для армії, навчальної літератури з низки військових дисциплін, які 

згодом використовувались в інших старшинських та підстаршинських школах і 

в повстанській армії загалом. Зокрема, це «Бойовий статут піхоти (стрілець, рій, 

чота)», «Нарис військової топографії» тощо. 

Структурно старшинські школи УПА «Дружинники» та «Лісові чорти» 

були підпорядковані III вишкільному відділу КВШ групи УПА – «Північ». 

Просування лінії німецько-радянського фронту на початку лютого 1944 р. 

ускладнювало проведення старшинського вишколу УПА на й так не спокійній 

Волині. Тому ГК УПА на початку 1944 р. остаточно переводить старшинський 

вишкіл в більш безпечні й віддалені на той час від лінії фронту Карпатські гори, 

де у лютому 1944 р. створюється найбільший центр військової підготовки 

командирських кадрів УПА – старшинська школа «Олені». Суттєвою 

відмінністю також був не високий рівень озброєності курсантів в старшинській 

школі «Олені», оскільки старшинська школа діяла як суто польовий 
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навчальним заклад, а її оборону забезпечували підрозділи УПА, що оперували 

поблизу бази школи. 

У підрозділі 4.2. «Внутрішній розпорядок старшинських шкіл УПА» 

досліджено питання забезпечення та внутрішнього порядку в старшинських 

школах УПА. Організація повсякденного життя у старшинських школах 

визначалося статутами про внутрішню службу УПА та наказами командування. 

У старшинській школі УПА «Олені» діяв штаб школи, санітарна частина, чота 

військово-польової жандармерії, служба розвідки, служба духовної опіки та 

інші допоміжні структури й органи. 

Бази старшинських шкіл створювались у важкодоступних лісових 

масивах Волині і Карпат, поблизу джерел води. За матеріалами старшинської 

школи «Олені», курсанти мешкали в дерев’яних бараках, розрахованих на одну 

чоту (по 45 – 50 осіб). Барак був поділений по середині на дві основні спальні 

коридором, опалювався дровами в металевій бочці, яка була перероблена під 

піч. «Ліжка» курсантів були збиті із дошок, покриті смерековою хвоєю й 

покривалами. Приміщення освітлювали гасовими лампами, під час сну їх не 

гасили, а лише зменшували світло (на випадок тривоги). Окремими 

приміщеннями були будівля штабу школи, лазарет, кухня, будинки для 

інструкторів, приміщення кравецької і шевської майстерень та інші господарчі 

споруди. Забезпечення провізією займалась окрема служба постачання школи, 

що взаємодіяла з інтендантською службою УПА і місцевими господарчими 

референтурами ОУН. Серед бази школи було поле, яке вміщувало весь її 

особовий склад, на цьому ж полі відбувалися шикування, проводились лекції і 

практичні заняття. 

У підрозділі 4.3. «Навчальні програми і вишкільна література» розкрито 

тему розпланування навчальних програм та забезпечення навчально-

методичними матеріалами старшинських шкіл УПА. Відмінністю в діяльності 

старшинських від підстаршинських шкіл УПА полягала в збільшені курсу 

підготовку курсу старшин (до чотирьох місяців) та більшої кількості відведених 

навчальних годин на вивчення предметів (900 годин). У відсотковому 

відношенні близько 70 % всього часу в старшинській школі витрачалось на 

освоєння воєнних наук (тактики, інструктажу, військової топографії, організації 

війська тощо) і 5 – 7 % – на вивчення ідеологічних матеріалів. Навчальною 

літературою, здебільшого, були переклади на українську сучасних на той час 

матеріалів з військової підготовки регулярних армій сусідніх держав. 

Додатково старшини УПА розробляли для старшинських шкіл освітні 

матеріали, які враховували партизанську тактику ведення війни. 

У підрозділі 4.4. «Особовий склад і чисельність» аналізується командне, 

курсантське та викладацько-інструкторське наповнення старшинських шкіл 

УПА. Встановлено, що підбір курсантів до старшинських шкіл проходив через 

спеціальні школи кадрів ОУН, де оброблялась особиста інформація на 

абітурієнтів військових шкіл. Командний склад старшинських шкіл формувався 

із старшин та командирів УПА, які мали досвід підпільної роботи в ОУН. 

Викладацько-інструкторський склад складався із старшин батальйонів 

«Нахтігаль» і «Роланд», членів ОУН із практикою військової підготовки, а 
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також на базі осіб із досвідом служби та з офіцерськими званнями Червоної 

армії та Війська Польського. Загалом, із другої половини 1943 р. по початок 

1945 р. п’ять старшинських шкіл УПА («Дружинники», «Лісові Чорти», 

«Ґрегіт», «Олені» першого випуску, «Олені» другого випуску) підготували 

близько 600 – 700 старшин УПА.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Результати проведених досліджень дають можливість зробити такі 

висновки: 

 – Аналіз історіографії з обраної теми дисертації дає підстави 

стверджувати про відсутність комплексного наукового дослідження в обсягах 

окремої монографії, а роботи попередників хоча й висвітлюють важливі 

аспекти історії діяльності старшинських і підстаршинських шкіл Української 

повстанської армії, однак цілком не розкривають всі площини даного питання. 

Дисертаційна робота є першою спробою узагальнюючого дослідження історії 

командирських військових шкіл УПА. Опрацювання джерельної бази 

дисертаційної роботи показує, що в державних архівосховищах України 

перебувають на зберіганні достатньо об’ємні архівні матеріали внутрішньої 

документації старшинських і підстаршинських шкіл УПА. Однак, ці документи 

відображають історії лише окремих військових шкіл, таких як старшинська 

школа «Олені», «Лісові Чорти», підстаршинська школа «Світлана», «ім. полк. 

Коника». Інформація про більшість інших шкіл відсутня, що значно ускладнює 

точність історичного дослідження. 

 – Від часу заснування Організації українських націоналістів питання 

військового будівництва стало одним із пріоритетних в діяльності структури, 

керівний склад та левова частка якої складалася із старшин українських армій – 

ветеранів Перших визвольних змагань 1917 – 1921 рр. Впродовж тридцятих 

років XX ст. ОУН докладала значні зусилля для налагодження системи 

військової підготовки нового покоління революціонерів. Для досягнення цієї 

мети закордонні структури ОУН видавали навчальну літературу та 

організовували курси з військової підготовки в містах Західної Європи. 

Паралельно ОУН на західноукраїнських землях проводила нелегальні збори та 

польові військові вишколи свого членства для організації збройного повстання 

проти польської влади на Галичині і Волині. Важливого імпульсу в напрямі 

військового будівництва для ОУН приносить загострення геополітичної 

ситуації у світі та в Європі зокрема. Агресія Німеччини проти Чехословаччини 

й утворення Карпатської України у 1938 – 1939 рр. дає можливість ОУН 

прийняти участь у створенні і підготовці командного складу перших 

українських збройних сил від часів інтернування Армії УНР і УГА – 

Карпатської Січі. 

З 1940 р. по 1941 р. ОУН проводить низку заходів стосовно організації 

старшинської і підстаршинської підготовки. Зокрема, у 1940 р. створює 

старшинську школу у Кракові, та йде на ситуативні домовленості з 
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представниками армійської розвідки й контррозвідки Німеччини задля 

формування військових підрозділів із числа українських націоналістів і 

організації для них старшинського й підстаршинського вишколу. Після початку 

німецько-радянської війни, ОУН активно формує на покинутих радянською 

владою територіях України місцеву цивільну адміністрацію та українські 

збройні сили. Лише жорсткі й масштабні репресії німецьких окупантів проти 

ОУН припиняють державотворчі заходи українських націоналістів. З осені 

1941 р. ОУН переходить в опозицію до нового окупаційного режиму, а 

наступного 1942 р. створює перші повстанські загони для боротьби з ним. В 

кінці 1942 – на початку 1943 р. на Волині і в Карпатах ОУН формує перші 

структури з підготовки командирських кадрів новоствореної у цей час УПА. 

 – Формування і подальше розгортання УПА зіткнулося із рядом 

організаційних і логістичних проблем, пов’язаних з налагодженням належного 

постачання зброї, амуніції, провізії, та, насамперед, в кадровому забезпеченні. 

Вирішення цих питань було частково покладено на підпільну мережу ОУН. 

Проте підпілля не могло самостійно вирішити одну з найгостріших проблем 

своєї армії – великого дефіциту військовослужбовців, які мали очолити і 

командувати підрозділами УПА на різних рівнях. Спочатку цей кадровий 

вакуум заповнювався членами ОУН, що або служили в збройних силах країн 

міжвоєнного часу, або отримали базову військову підготовку в Кракові та у 

батальйонах Дружин українських націоналістів («Нахтігаль» і «Роланд»). 

Згодом були залучені ветерани Армії УНР і УГА, перебіжчики з допоміжної 

поліції, червоноармійці-оточенці та інші перевірені СБ ОУН особи з військовим 

досвідом. Але всіх цих сил вистачало, здебільшого, на укомплектування 

Головного командування УПА, військових штабів різних рівнів та на командні 

посади в крупні повстанські формування (з’єднання, групи). З цих причин, щоб 

становлення УПА не захлинулось вже на початковому етапі свого формування, 

військове командування УПА, за підтримки ОУН, весною 1943 р. починає 

створення спеціальних польових військових шкіл для підготовки 

підстаршинського, а від літа цього ж року і старшинського складу УПА. 

 – Необхідність у підготовці власних військових кадрів була настільки 

життєво необхідною в діяльності УПА, що робота військових шкіл 

повстанської армії не припинялась впродовж всієї активної фази збройної 

боротьби УПА – з першої половини 1943 р. – до кінця 1946 р. За нашими 

підрахунками в цей час діяло 27 військових шкіл УПА (22 підстаршинські і 5 

старшинських). Їхня діяльність є характерною рисою для всіх територій 

широкого повстанського руху: від Волині до Галичини й від Карпатських гір до 

Закерзоння. Звичайно, військові школи УПА мають свої відмінності, пов’язані з 

територіальними особливостями і процесом навчання (наприклад, підстаршинські 

школи, що діяли як вишкільні сотні при бойових куренях, школи з прискореним 

курсом навчання у ЗГ УПА на Волині в 1944 р., школи, що об’єднували 

старшинський курс навчання з підстаршинським та ін.). Різняться вони й за 

чисельністю курсантів, кількістю курсів, прослідковуються зміни навчальної 

програми між 1943 р. і 1946 р. тощо. Але що їх об’єднує, так це головне 
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спрямування їхньої діяльності, яке полягало у швидкій і фаховій підготовці 

старшин і підстаршин – командного ядра Української повстанської армії. 

 – Підраховано, що лише пістаршинські школи УПА змогли підготувати 

близько 40 % молодших командирів, які командували роями (відділеннями), 

чотами (взводами), а не рідко й сотнями (ротами). І хоча старшинські та 

підстаршинські школи не змогли повністю покрити дефіцит командного 

складу, однак, поряд із залученням колишніх військовослужбовців та 

спеціалістів із інших армій, вони відіграли суттєву роль в перетворенні УПА на 

професійну армію, яка впродовж років успішно протистояла збройним силам, 

спецвійськам і органам держбезпеки найпотужніших тоталітарних режимів свого часу. 

 – Старшинські і підстаршинські школи УПА були військовими 

режимними об’єктами, із внутрішньою армійською організацією і 

дисципліною, діяльність яких регламентувалась військовими статутами УПА та 

іншими нормативно-правовими актами ГК УПА і УГВР, а розпорядок дня – 

відповідно до програми вишколу. В процесі навчання курсант опановував 

основи військової справи, подібно як і в стаціонарних військових школах 

сержантів і молодших офіцерів. Після успішного закінчення двомісячного 

курсу підстаршини або чотирьохмісячного курсу старшини, курсант отримував 

посвідку про закінчення військової школи із присвоєнням військового звання. 

По завершенню вишколу підстаршина чи старшина або повертався в підрозділ 

попередньої служби, або направлявся на нове місце служби, де обіймав 

військові посади відповідно до звання й освітньо-кваліфікаційного рівня. Під 

час навчання курсанти вивчали не лише теоретичний, а й практичний матеріал, 

велика увага приділялась конспірації, партизанській тактиці ведення війни, 

маневрування невеликими підрозділами на різних типах місцевості тощо. 

Підстаршинські школи УПА, на відміну від старшинських, були добре озброєні 

стрілецькою зброєю й мали достатню кількість амуніції, що дозволяло їм брати 

участь у військових операціях УПА. Так, перші підстаршинські школи УПА, 

створені на Волині, входили до внутрішнього кільця оборони військових 

штабів, а підстаршинські школи на Закерзонні у 1946 р. були повноцінними 

бойовими одиницями і, в разі гострої необхідності, залучались до бойових дій. 

Натомість курсанти старшинських шкіл часто проходили навчання без 

належної кількості особистої зброї, що стало причиною великих людських 

втрат під час раптового нападу радянських сил на табір старшинської школи 

«Олені – ІІ» в жовтні 1944 р. 

Діяльність військових шкіл Української повстанської армії з підготовки 

підстаршинського й старшинського складу відіграла важливу роль у 

становленні УПА як професійної армії і є унікальним явищем не лише 

української, але й світової історії. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Понипаляк О. Д. Діяльність старшинських і підстаршинських шкіл 

Української повстанської армії (1943 – 1946 рр.) – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2018. 

Дисертаційна робота є синтетичним науковим дослідженням історії 

старшинських і підстаршинських шкіл Української повстанської армії. Вперше 

на основі джерельної та наявної історіографічної бази здійснено комплексний і 

системний аналіз діяльності військових шкіл УПА. 

Автор дисертації проаналізував історіографічний комплекс теми, 

дослідив і систематизував наявні історичні джерела підпільно-повстанського та 
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радянського походження, застосував сучасні методологічні засоби та підходи 

для розв’язання поставлених науково-дослідних завдань. Завдяки архівним 

документам, матеріалам мемуарного характеру і роботам з історіографії, 

вдалось реконструювати внутрішнє життя, щоденний розпорядок, плани 

навчання, стан озброєння, загальну специфіку роботи старшинських і 

підстаршинських шкіл УПА; відтворити історичний портрет командного, 

викладацько-інструкторського та курсантського складу військових шкіл УПА; 

прослідкувати характерні зміни діяльності старшинських й підстаршинських 

шкіл у напрямах військової підготовки на різних етапах діяльності УПА (від 

розгортання військових сил УПА на початку 1943 р. до згортання у 1946 р.). 

Ключові слова: український визвольний рух, старшинські школи УПА, 

підстаршинські школи УПА, військове навчання. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Поныпаляк О. Д. История функционирования офицерских и 

сержантских школ Украинской повстанческой армии (1943 – 1946 гг.) – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2018. 

Диссертационная работа является синтетическим научным исследованием истории 

офицерских и сержантских школ Украинской повстанческой армии. Впервые 

на основе источников и имеющейся историографической базы осуществлен 

комплексный и системный анализ деятельности военных школ УПА.  

Автор диссертации проанализировал историографический комплекс 

темы, исследовал и систематизировал имеющиеся исторические источники, 

применил современные методологические приемы и подходы для решения 

поставленных научно-исследовательских задач. Благодаря архивным 

документам, материалам мемуарного характера и работам в историографии, 

смог реконструировать внутреннюю жизнь, планы обучения, механизмы 

обеспечения и общую специфику работы офицерских и сержантских школ 

УПА; воссоздать исторический портрет командного, инструкторского и 

курсантского состава; проследить характерные изменения деятельности 

военных школ в направлениях военной подготовки на различных этапах 

активности УПА (от масштабного развертывания военных сил в начале 1943 г. 

до расформирования крупных военных формирований УПА в 1946 г.). 

Ключевые слова: украинское освободительное движение, офицерские 

школы УПА, сержантские школы УПА, военное обучение. 
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ABSTRACT 

Oleksandr Ponypalyak. Activity of Officers’ and Sergeants’ Schools of the 

Ukrainian Insurgent Army (1943 – 1946). Manuscript. 

Thesis for Candidate’s Degree of Historical Sciences with Specialization in the 

History of Ukraine (07.00.01). Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2018. 

This dissertation is an extensive scientific study of the history of Officers’ and 

Sergeants’ Schools of the Ukrainian Insurgent Army (UIA), where hundreds of 

officers and thousands of sergeants of the armed forces of the Ukrainian liberation 

movement were trained in the middle of the twentieth century. It is the first 

comprehensive and systematic analysis of the activity of military schools of the UIA 

conducted on the basis of an extensive collection of primary sources and previous 

scientific studies.  

Through the application of contemporary scientific methods and approaches, 

the author analyzed the historiographical contours of the subject matter, and 

researched and systematized available primary sources, both of the Ukrainian 

liberation movement and of the Bolshevik regime. Since military schooling in the 

Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) in the interwar period and during 

World War II was a key and immediate precondition for the establishment UIA 

military schools, the author performed a thorough analysis of OUN’s military training 

in order to determine the reasons and circumstances of the emergence of UIA’s 

Officers’ and Sergeants’ Schools. On the basis of the primary sources and existing 

historiographical studies, the author formulated his own hypothesis that explains the 

development of UIA’s military training centers. 

On the basis of the extensive research, the author developed a system of 

classification and chronological periodization of UIA’s Officers’ and Sergeants’ 

Schools. This classification takes into account the emergence of UIA military 

schools, the types of their activity, distinct features of their operation, and the specific 

aspects of their geographical location.  

On the basis of the thorough study of the diverse sources – such as archival 

materials located in the state archives of Ukraine, memoirs of the members of the 

Ukrainian liberation movement, and existing historiographical and thematic studies – 

the author reconstructed specific features of UIA military schools, such as: their daily 

and weekly routine, their educational curriculum (including specific courses, hours of 

instruction and teaching materials), their level of armament, their means of provision, 

and the specific features of their operation. The author reconstructed historical 

portraits of the officers, instructors, and cadets of the UIA military schools, which 

entailed the description and analysis of their nationality, social status, and the level of 

their education and previous military experience. The author also traced distinct 

changes in the activity of UIA schools at various stages of operation of the Ukrainian 

Insurgent Army (from the deployment of the UIA's military forces in early 1943, to 

their withdrawal in 1946). 

Key words: Ukrainian liberation movement, Officers’ Schools of the 

Ukrainian Insurgent Army, Sergeants’ Schools of the Ukrainian Insurgent Army, 

military training. 


