
 



автором дисертацiТ проблема досi не стаJIа предметом комплексногQ системного

наукового вивчення.

Отже, aKTyaJIbHioTb опанованоТ роботи зумовлена ще й тим, що вона

порушус ряд важливих питань, зокрема таких контроверсiйних як дiяльнiсть

ОрганiзачiТ украiЪських нацiона-гliстiв та УкраiЪськоТ повстанськоТ apMiT,

радянських пiдпiльникiв та партизанських формувань, iнших форпл

антифашистського руху Опору в роки ЩругоТ cBiToBoT вiйни, - питання, якi дооi с

суттеречливими, не достатньо вивченимип а iнколи i спотворюваними в наУКОВiй

лiтературi. Це, звiсно, збiднrос вi-гчизt-tяt-rу iсl,орiографirо та гzulьN{\,с роЗвtll'Ок

украТнськоТ iсторичноТ науки в цiлому.

Що кола основних завдань дисертант правоNliрно вiднiс ключовi питання

проблеми, зокрема концептуальний вимiр дослiджень з icTopiT антифашистського

рухУ Опору, еволюцiЙний посТугr iсторiогра(liчного Ilpollecy як за радянськоТ

доби, так i перiоду незалежностi УкраТни, регiональнi особrтивостi. з'ясуRанI,Iя

кiлькiсних показникiв учасникiв боротьби з нацизмом в роки lругоТ cBiToBoT

вiйни. Заклю.тним завданням автор поставив за NIel,J" окресJrити коло Ha)'KoBt]x

проблем, якi t-tотребують подальшого дослtiдже}Iня.

Вiдповiдно до завдаr{ь i мети проведена структурна побудова llpaui за

проблемно - хронологiчllим принципом, яка складасться зi вступу, 4-х розлilriв

(14 пiдроздiлiв), висновкiв та списку використаних лжерел -га ;riтера,гури.

,Щозволимо собi констатувати, що обрана тема дисертацiТ леяtить у гrлощинi

проблемноТ iсторiографiТ, що дозволяс просте}I(ити процес нагромадження i

реального приросту зI]ань, Rиявити певнi тенденцiТ науково-пiзнавzurьного

процесу в лослiдженнi украТнського руху Опору, lцо сьогоднi rto праву MoiI(Ha

вiднести до прiоритетних напрямiв HoBiTHboT украТнськоТ iсторiографii,

Отже, проведений дисертантом аналiз cTarly вивLIення теми r,a наявноТ

джерельноТ бази засвiд.tlrс. з оj{ного бок1,. IрунтоRlIс jlос"tiд;кеtlttя аtз,гороN,I

дисертацiТ обраноТ теми, а з другого, пiдтверджус l,езу про iT мzutодос.ltiл;ttегIiс'гь

та необхiднiсть поглибленого розроблення.

1\4етодологiчну oc}IoBy дисертацiТ визшачили загальнi принципи iсторизму.

об'ективностi та всебiчностi. Прiоритетне мiсце дисертан,г tзiдвоllи'гt,



методологiчному iнструментарiю iсторiографiчних праць, якi покладенi в основу

роботи.

Аналiз змiсту, висновкiв, систематизацiя осI]овtIих результатiв

дисертацiйного дослiдlкення N4.A. Слободяrlюка та Тхня ottiHKa за [IовизLlоrо ,га

значенням для науки та навчально-виховного процесу дозволяс зробити наступгti

узагfu,rьненtтя, якi можFIа вiднести до найсуттсвiших здобуткiв дисертанта:

по-перше, рекоI{струйовано [rроцес нагромад;liення зна}]ь з icTopiT

антифашистського руху Опору в YKpaTHi, охарактеризовано iсторiограсРitо

проблеми за радянських часiв та в добу незапежностi, визначено корпус

оприлюднених та малознаних джереJ]. oKpecJleI]o tlроб.llеьtгti питанtlя теми,

обгрунтовано обранi теоретико-методологiчгli засади дос.ltill;tсет-t1,1я]

по-друге, проаналiзовано радянську iсторiографiю з теми, проведена

авторська систематизацiя дослiджень фахiвrriв за наступними групами:

регiональна проблематика з icTopiT руху Olropy; гlрацi соцiаtьнt-l-пtl.ttiтичtlоl't'l

спрямування; тематичнi предме"гIli розвiдки; комплекснi сиltте,ги.tнi дослijtяtеtlня

з icTopiT антифашистськоТ боротьби;

по-третс, з'ясованi здобутки та окресленi недолiки ралянськоТ

iсторiографiТ; зазначено, що вiд аередини 1940-х рр.до 1992 р. у полi зору

науковцiв перебували питання завдань, форм i методiв боротьби з окупанТаМи,

агiтацiйно-пропагандистська та патрiотична дiяльнiсть, розвiдувальна та

диверсiйна робота пiдпiльникiв та партизанських з'еднань i загонiв на

окупованих територiях, партiйне керiвництво антифашистською боротьбою, зрив

економiчних планiв окупантiв тощо. До прорахункiв та недоопрацюванЬ

радянськоТ доби автор вiднiс питання об'ективного джерельного аналiзу

наведених даних, кiлькiсного та якiсного складу партизанаьких формувань i

пiдпiльних органiзацiй, соцiальну базу руху Опору, спiввiдношення стихiйностi

й органiзованостi в pyci Опору, антипартизанськi заходи карателiв, психологiчну

мотивацiю боротьби учасникiв Опору, проблеми ixHboT повсякденностi та iH.

двтор правомiрно наголошус на тому, що нинi пiдлягають уточненню пiдсумковi

данi результатiв антифашистсъкоТ боротьби, оцiнка ролi цивiльного спротиву i, у



пiдсумкУ, створення комплексноj' працi з icTopiT руху Оllору в YKpai'rTi.

ВКЛЮLIаIОчи дiя;rьttiсть евреЙського гtiдпi.ltля, Дрьrii' КрайовоТ, ОУ} I, УI IA 1,olIto:

- по-четВерте, дослiдхtено перебiг iсторiографiчного llроцесу I]ивче}{I{я

РУХУ ОПОРУ У ЩРУГiЙ свir'овiй вiйнi в незале}iнili YKpailri. ДкцеrI-говано уRагу на

аналiзi набутого досвiду у попереднi роки, визначено перiоди спаду та clulecky

активiзацiТ уваги ло обраноТ теми, окреслено jT змiстовий та предметFIий piBHi,

встановленi прикметI]i HayKoBi публiкачiТ, шо несуть нову оригiна_тьну,

постановку проблеми i вирiшують 1Т iз використанняN,I l.toBoBiдHal-i]el{tI\

iсторичних джерел, перепроЧитанняМ та переосмисленI{яN,I B)f(e Bi-lolIrtx.

застосовУючи методи гермеFrевтики, клiометрики, антропологit', психо"цогij'та iH.

Що актуальних, проте недостатFIьо дос;ti;ll)КеrlИх проб;tсл,l Jtисертант. вijlttоси.гь

iсторiю антифашистськот боротьби на Крип,лському пiвосr,роrзi. стосугtкiв мiж

партизанами i кримськими татарами, масштаби колаборачiт тощо;

по-п'яте, прослiдковано еволюцiю визначення ме],ричноТ складовоТ

ефективностi рlо<у Опору, наведена низка дискусiйних питань щодо кiлькiсних

показникiв боротьби, пiдкреслена необхiднiсть iх уточнення; розглянутi як

загальнi цифри уrасникiв партизанського Руху, так i iхня кiлькiсть в окремLгх

регiонах Украiни, що дас можливiсть з'ясувати динамiку розвитку
антифашистськот боротьби, побачити зростання або зниження темпiв бойовот

активноСтi, вiдтвОритИ спiввiднОшеннЯ людськиХ втраТ партизаНiв та окупантiв,

реальне визначення яких сприятиме уникненню перекручень, використання

суперечливих, (неперевiрених) статистичних даних, завищення показникiв, а

iнколи видавання бажаного за лiйсне;

по-шосте, окреслено гIерспективнi напрями дослiджень з icTopiT ру"у
опору, до яких, на думку автора дисертацiт, належить вивчення нацiонально-

полiтичНих течiйо зокрема lrольаького та сврейського ppiB Опору в YKpaTHi,

спротиВ цивiльнОго населення яК окремоТ форми антифашистськоТ боротьби,

якиЙ недостатньо дослiДжениЙ як у радянськi часи, так i в сучаснiй украiЪськiй
iсторiографiТ: так, практично вiдсутнi обгрунтованi uифровi ланi про розмiр
опору мирного населення, зокрема, тrротидiя вивезенню людей на невiльницьку



працю до НiмеччиFIи, саботаж та }хилення вiд збиранlля теплих речеli дJIя соJIлат

Вермахту взимку l941-19'i2 рр., недбшiст,ь i rltкiдtlиц-гво гtiд .1"g робо,гlr гоlIlо;

по-сьом е, як скJIадовийt чи нник аFI],и н а I tи ст,с ькоТ боро,гьби автор

виокремлюс д}ховний спротив украТнського народу, який гIроявився у cTBopeHTTi

атмосфери нетерпимос,гi по вiдношеннtо JIо ворога. Ло цього чинника автор

вiдносить опiр втручанню окупантiв у церковFrе )киття, про-гистояння гел{оItи_t)

сврейського народу та iH. Щi прояви докторант вбачас i у наролнiй творчостi.

фольклорi, (у частiвках, анекдотах), HaBiTb у дiяльностi театральних праrдiвникiв.

якi намагались протистояти режиму: б;tокування расових I-Iacl,a[{oB наttис,гiв.

пропаганда iдей патрiотизму, гуманiзму, вiри в ГIеремогу;

tlo-BocbMe, акцентовано увагу на значеннi а}rтропологi.тлтого

методу, ле основrrим об'сктом t]ис"гупас jIюjlина. зi cBocio позиtIiскl. свiтог"lя_tоrt.

поведiнкою, & iсторичнi подiТ реконструIоються через lltодськi долi. t]чLl}лки,

свiдчення очевидцiв, що сприяс об'сктивiзацiТ подiсвоТ канви; методу iсторичноТ

психологiТ, що дало змогу дослiдити морально-психо.]тогiчний стан i вп.ltиlз

психологiчних чинникiв на бойовий лух украТнцiв, TxHix iдейних перекоLIаII},.

готовностi до ризику та самогrожертви, тобто формування шкали цiнностей в

умовах военного чаау;

по-девояте, констатовано, що в незаJIежнiй УкраlЪi активiзувався

напрям бiоiсторiографiчних дослiджонь; зокрома автор наводить розвiдки про Т.

Бульбу-Боровця, А. Шептицького, Р.Шухевича, С. Ленкавського, В. Кука та

багатьох iнших, що своiм життям i праuею прислужилися наближенню Перемоги"

як недостатньо розроблену проблему, автор вважае психоiсторiю руху опору, -
напрям, який с перспективним i цiкавим для майбутнiх доолiдникiв. У рамках

найближчих завдань в руслi психоiсторичних дослiджень дисертант вбачае

моделювання просопографiчного образу антифаш,иста* тобто постатi, в якiй

були б уособленi та сконцентрованi yci xapaKTepHi риси та особливостi людини

свого часу, що послужило б реконструюванню картини суспiльнот свiдомостi як

сукупностi поглядiв, iдей, уявлень, настроiЪ, почуттiв тощо.



Все вище зазначене дас право констатувати, шо дисертант успiшно

вирiшив поставленi завданrтя, висвiтлив проблему з [Iале}tIIою пoBIloToIo i зробr.тв

важливi узаг&rrьнюlочi висгiовки, якi с дос,говiрllиш,lи т,а lli.ltKoш,t обtрr ll гilваtI1.1\lI1.

З помiж критерiТв, якi визt,tачають FIаукоRу зрiлiст,ь гIре],еrlдеI{-га на c1,1,ttiHb

доктора наук за спецiа-цьнiстю 07.00.06, е спромоя{нiсть критично осягнути стан

дослiдження проблеми ,га дати об'ективну оцiнку праtlь поперелникiв. tIIo

особливо важливо для iсторiографiчних стулiй. У цьому вiдношеннi виконане

дисертацiйне дослiдження характеризус здобувача як вдумливого iсторика та

iсторiографа, здатного самостiйно проводити дослiдниrlькi розвiдки. пов'язанi iз

вирiшенням актуальних наукових проб-rtем.

Водночас, на нашу думку, дисертацiйна робота М. А. С;rободянюка не

позбавлена ряду недолiкiв та дискусiйних питань, якi Nrожна розглядати як

побажання автору для 1lод&rlьшого вивчен}{я обрагrоТ гtроб"пеп.ли.

1. У <Вступi> ввахсаемо не зовсiм вдаJIим визrIачення <об'скr,у)) та ((прелN{ету)

теми дисертацiТ. Адже об'сктом даного дослiдження виступас власне сукупнiсть

праць з icTopiT руху Опору, якi ана,чiзуе та систематизу€ автор дисертацiТ, а

предметом - процес ii створення, змiна коIIt(сllтуальних пiдхоltiв, ltроб,tеь,tатикI.1.

напрямiв, оцiночнi критерiТ тощо.

2.П, 1.1. Аналiзуючи стан Iзивчення лослiдrкувальноТ проблеми, автор зазначас,

що виокремлIое два iсторiографiчних перiоди: 1957-199lpp. (ралянський. який

лалi буле подiлений rце на пiдперiоди) та l992-20l5 рр.- сучасний (с,2;1),

Вважасмо, що TepMiH ксучасний>> IIавряд LIи можна зас"госувати майже до 25-и

рiчного розвитку iсторiографiТ проблеN,{и. Тим бi-lrьш. Iцо caN,I автор дисерт,ацiТ rIa

сс. 50, 5I,52, I1,|,244 пише, що 90-i роки с rrерiодом IIодолання радянських

стереотипiв та пошуком нових методологi.tltих концепцiй. (<у перrrli poкl]

незалежностi iсторiографiчне вивчення icTopiT радянського Опору зiйrшло

нанiвець>> - с.50). I_{я наша заувага пiдтвердлtусться iy n. 1.3.. коли дисертант

аналiзус увесь процес стаFIовлення термiно;tогiчно-понятiйного апараl-у, йоl,о

змiну та замiщення окремих терп,riнiв, iнколи гIовернення ло старих... 'I'обто

логiчно було б перiод до кiнця 1990 рр. означити як (пострадянський>, (про tle,

власне, i йдеться у висновку .Llo роздiлу с, l l l) а з 2000-их рр. R)ке вtlокреN,lити



(сучасний) або <новiтнiй> процес концептуального r]ереосN,lисJlеI{}]я.

перепрочитання, актуалiзацiТ нових дя(ерел TolIlo. Загалом, в текс,гi лисертачii

щодо перiодизацiТ зустрiчасться чимало протирiч: так, на сс. l9, 20, 58" 394 та iH,

дисертант пише, rцо перiодизацiя iсторiогра(liТ Irочигlас,гься вiл l9zl2 р.. а на с. 2.1

- з 1957 р.; на с.395 хронологiчнi п,lerKi l992-2004 озна.tеtti як IIостра:Iяttський

перiод, а на с. 58, 29l , 29З поданi одним блоком хронологiчнi раптки 1 992-20l 5.

Хотiлося б побачити бiльш .tiтке визначення iс,горitlграфiчних перiодiв та ji

авторське обгрунтування.

з. У п. \.2. не Mo)i(eмo погодитись з аRторською с1.1сl,ема,гизацiсtо,га

характеристикою джерельноТ бази. Поза увагою залишився увесь блок актовоТ

документаuiТ (нормативнi, законодавчi, дiловоJ{t-li шлатерiаlи), rlерiо;lикаr. зокрема

окупацiйна, деякi джерела особового походжентля (наприклад[, автобiографiТ.

листи, некрологи) музейнi джереJта. зокрема матерiали Нацiонального музею

icTopiT УкраТни у Щругiй свiтовiй Biйrri тоLцо. Тхrliй ана-tiз т,а використаIJFIя

поглибило б piBeHb аналiтики сукупноi джерепьноТ бази з те\,Iи.

4. Вважаемо не зовсiм вдалим формулrовання п.1.3. адже сукупнiсть rчrетодiв i

складас в своiй ocHoBi методологiю дослiдження. Хоча автор на с. 63 зазначас, шIо

(...не моя(на утотожнювати методологiю ic1,opiT тiльки J \,lетолаNtи. N4е,годс1.1tсlt-iя

icTopiТ - це наука про принципи, категорiТ i методи iс,rоричного пiзltаttrтя>>.

Повнiстю погоджуючись з даною тезою. зазначиNlо, шо змiстове насичення

тексту пiдроздiлу дiйсно значFIо ширше аrtiж власFIе ((N,Iе,годологiя i методи>. У

пiдроздiлi провелений ана;liз ycix уживаIJих l,epMiHiB, як то KOYI]>, ((YIIA)), ((рух

Опору>, <антифашистський рух) та (антинаllис],ський рух>>, (Iтартизаl-iський

рух) та ((партизанська вiйна>, <нацiоналiстичний рух), i таких аспек,гiв

дiяльностi як <форми та методи боротьби> тощо. IJважасмlо праrвоп,tiрltим

застосувати формулювання назви пiдроздiлу як <Теоретико-N,Iетодологiчгti засади

дослiдження украТнського руху Опору>.

5.До часткових недолiкiв можна вiднести наступне:

а) якщо назва розлiлу l <<Щlкерелознав.li, iсторiографiчнi та MeT,tlдtlltclt,i,Itti

особливостi дослiдження)), то чому дисертант гIочинас викJIад роздiлу (lr.1.1.) з



iсторiографiТ, а не з (джерелознавчих особливостей> - особливостеЙ, про якi, дО

речi, Hi в TeKcTi iнших пiлпуrlкт,iв роздi.llу, гti у l]исIIовках tIe наI,о"цошуС'гьСЯ;

б) висноВки дО роздiлУ l-го не KopeKTHi, не окреслено три його сюtадовi (зl,iдно

зазначених пiдпунктiв). Пiлсумки шодо д>керельноТ бази та метолологi'tниХ ЗаСаДI

вiдсутнi;

в) невдало назRано пiдпункт 3.2. Адже <<Iсторiоl"рафiя yKpaTircbKoгo p.Yx),Orlopy,>>

по cyTi е темою усiсi дисертацiТ;

г) автор зазначив, що обрав хронологiчний принцип викладення MaTepiaT1,. Про,ге

в TeKcTi дисертацiТ BiH часl,о порушусться, зокрема i в п. 1. l ." ле rlepe\Ie7lioBvlol ься

iсторичнi та iсторiографiчнi дос;tiдяtет,tня i не виокреN,Lr]ена вJIасне кiст'орiоr'рафiЯ

iсторiографiТ>;

д) iнколи структурно не рiвноцiнно розподiлено матерiал: наприк;rад п.2,3.- 5 С..

п.1.3 - 50 с.

BTiM, висловленi зауваrкення та побаrкання в lкоднiй п,ripi не впливаюТЬ

на загалоМ високУ оuiнку дисертацiйноТ робо,ги. Олержанi результа,Iи та висIIовки

свiдчать про ttiлковитУ реалiзаuiю досlriлIIицьких звв.{&нь, с обl,рун,rоват,tипlt,t й

мають BapTicHe наукове значення, оскiльки в cyкyrlнocTi вирiшуIо,гь ва)IсIиRе дЛя

украrЪсъкоТ iсторiографiТ наукове завдання комплексного дослiДlкенНЯ

украТнського р)ху Опору в роки lругоТ cBiтoBoT вiйни.

Результ,ати дисертацiТ та ocHoBHi поло}tе}Iня предс,гавленi автороп,r у 40

наукових публiкацiях, у фахових часописах або додатково вiдображенi в iнШИХ

виданнях. Вони апробованi на 9-и всеукраТнських та мiхснародних наУкОВИХ

конференцiях. Yci результати наJIежать ав,горовi особисr,о i tlе r,tiсr^я'гь /IаНИХ.

одержаних iншими дослiдниками,

Текст автореферату вiдображас змiст i ocHoBгri положення ,га 
результа]'и

роботи. Змiст дисерташiТ вiдгrовiдас спецiальносr,i 07.00.06 iсторiографiя.

дх(ерелознавство та спецiальнi iсторичнi дисr{иплiни.

Щисертачiйна робота М. А. Слободянк)ка с цiлiснип,т та завершеним

дослiдженням, яке виконане на високоN,Iу науковому piBHi та мас ваЖЛИВе

значення для з'ясування провiдних тенделIl1iй розвитку знаIjь гlро icr-opirtl p1,'x,v

Опору в YKpaTHi за роки ЩругоТ cBiToBoT вiГлни. Частигта оl,риN,Iаних авl"ороМ



наукових резуJlь,гатiв с новими. l\{а€ науково-lIрикjlаl{не зt{ачсtItlя. tr Тх cvKr tlitic гь

може розглядатися як важливий сегмент нацiона_гtьноТ iсторiографiТ.

Висновок. Аrrzuriз тексту дисертаrliТ N4иколи Аrrа,толiйовича Слободянюка

<Антифашистський рух Опору в YKpaTHi перiолу !ругоТ cBiToBoT вiйни ),

вiтчизнянiй iсторiографiТ> за свосю актуа-гrьнiс гю, I{овизною, обгрунr-ованiс,гtо

наукових положень i висновкiв, теоретичним i гrрактичtIи\"I BHecKo\l.

достовiрнiстю отриманих даних вiдповiлас iсгrуючиN,I вIl\1о],алr \{O[I УKlэaiI;tl.

викладеним у пп, 9,11,12,13 <Порядку присудiкення tlil\,кових cTr гlсttiв,,.

затвердженого Постановою Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд 24 липня 201З р. ЛЪ

567 ( зi змiнами, внесеними згiлtло з постаI]оваN,Iи КМУ JV9 656 вiд 19.08.20l5 р.,га

N9 1159 вiд 30.12.2015 р.), а здобувач Мико"па АнатолiйоRич С],rободяriюк

заслуговус на присудя(ення наукового cTyпe}Irr доктора iсr,ори.tних [Ia\ к за

спецiалънiстю 07.00.06 - iсторiографiя, д}керелознавство та спецiапьн i iстори.тнi

дисциплiни.

Офiчiйний опонент
доктор iсторичних наук, професор
кафедри icTopiT мистецтв КиiЪського
нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса Шевченка I.H. Войцехiвська
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