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Науковцями доведено, що поступальний розвиток історичної науки 

визначальною мірою залежить від історіографічних узагальнень науково- 

дослідницьких пошуків учених, осмислення процесу нагромадження історичних 

знань. Історіографи покликані підсумовувати рівень, глибину досліджень будь- 

якої проблеми, окреслити, можливо хоч у загальному плані, напрями вивчення 

недостатньо досліджених питань з історії українського народу. Безумовно, що 

наші міркування стосуються й поданої до захисту дисертаційної роботи 

М. А. Слободянюка.

Цілком очевидно, що антинацистський рух Опору вже у воєнні, а особливо 

у повоєнні роки минулого століття, до сьогодення, став об’єктом уваги істориків, 

політиків, публіцистів, журналістів, праці та думки яких нерідко відзначалися й 

відзначаються контрверсійними підходами та оцінками.

Дисертант справедливо зауважує, що основна увага науковців приділялася 

вивченню окремих аспектів історії антифашистського руху Опору в Україні. 

Найбільше радянських історичних праць було присвячено діяльності радянських 

партизанів і підпільників та ролі комуністичної партії в організації боротьби 

проти нацистів на окупованій території. Сучасних дослідників більше цікавлять 

питання, пов’язані з діяльністю ОУН та УПА.

На думку автора, сучасна історична наука потребує нових глибоких 

комплексних досліджень з історії руху Опору, як в цілій Україні, так і в окремих 

її регіонах. Суттєвим поштовхом для подальших наукових пошуків може стати 

ґрунтовне історіографічне та теоретичне осмислення всього масиву публікацій з 

історії боротьби проти нацистських окупантів на території України, яким і є 

представлена до захисту дисертація.
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В дисертаційному дослідженні М.А.Слободянюка вперше здійснено 

комплексний аналіз стану вивчення історії руху Опору в Україні у вітчизняній 

науковій літературі. Автор поставив собі за мету непросте завдання -  

проаналізувати в одному дослідженні праці з історії всіх можливих течій, форм і 

проявів руху Опору в Україні.

З огляду на дані обставини, вважаємо, що об’єктивне дослідження 

запропонованої проблеми є надзвичайно актуальним. Це визначається, 

важливістю показати роль українського народу в розгромі нацистських 

завойовників. Назріла також нагальна необхідність використання принципово 

нових підходів у висвітлені даної проблеми, відходу від компартійно-радянських 

стереотипів, ярликів і штампів воєнно-політичної кон’юнктури радянської доби.

Актуальність дослідження визначається також зростанням суспільного 

інтересу до минулого українського народу в цілому, та зокрема до періоду 

Другої світової війни. Чимало питань набувають гостроти й актуальності, 

потребують осмислення і неупередженого висвітлення. Суттєвим поштовхом для 

подальших пошуків з даної проблеми, може стати ґрунтовне історіографічне та 

теоретичне осмислення всього масиву публікацій з історії боротьби проти 

нацистських окупантів на території України.

У дисертації обґрунтовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, 

предмет, окреслено хронологічні рамки та географічні межі, акцентовано на 

практичному значенні отриманих результатів.

Проаналізувавши значний обсяг літератури, автор окреслив завдання 

дослідження: аналіз концептуальних та методологічних основ, на яких

базуються дослідження з історії руху Опору в Україні; встановлення хронології 

виникнення і розвитку української історіографії антифашистської боротьби в 

Україні; класифікація праць вітчизняних істориків відповідно до тематики і 

хронології; здійснення комплексного аналізу ключових проблем історії руху 

Опору в Україні.

Наукова новизна дисертаційної роботи М. А. Слободянюка полягає

насамперед у тому, що автор вперше в історіографічному ракурсі комплексно
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аналізує наукову літературу, мемуари, документальні видання присвячені 

досліджуваній проблемі.

М. А. Слободянюк сформулював ряд положень, що дають вичерпну 

характеристику стану історичних досліджень з історії антинацистської боротьби 

в Україні в роки війни. Виваженими є положення і висновки автора в контексті 

аналізу ним концептуальних і методологічних підходів щодо дослідження даної 

проблеми. На сторінках дисертації розглядаються пропозиції про необхідність 

вдосконалення понятійного апарату. Дисертант запропонував критерії, яким має 

відповідати історична наукова термінологія з досліджуваної проблеми. На думку 

автора, назріла необхідність здійснити уточнення періодизації антинацистського 

руху Опору в Україні, розвінчання радянських ідеологем, пов’язаних з 

розвитком підпільно-партизанської боротьби. Вирішення і постановка цілого 

ряду теоретичних і методологічних питань незаперечно мають ознаки новизни.

На наш погляд, цілком відповідає поставленим завданням роботи обрана 

методологія дослідження. Складність проблем, які постали перед дисертантом, 

полягала передусім у тому, що визначена мета дослідження та конкретні кроки її 

висвітлення передбачали вироблення специфічного способу осмислення 

фактологічної та концептуальної складових дисертації. Змістом вивчення 

історіографії стало застосування автором розлогого комплексу загальнонаукових 

методів аналізу і синтезу, міждисциплінарних, а також спеціальних методів 

дослідження. Завдяки цьому інструментарію дисертантом здійснено аналіз і 

систематизацію історіографічних надбань, виявлення певних концепцій і 

напрямів в трактуванні історії антинацистського руху Опору, визначення 

новизни історіографічних напрацювань, кола малодосліджених і невисвітлених 

питань, перспективних тем для подальших наукових пошуків.

В даному контексті важливо зазначити, що автор поставив і обґрунтував 

цілий ряд теоретико-методологічних питань, викликаних необхідністю 

поступального розвитку історичної науки в нових суспільно-політичних умовах 

незалежної України. Цілком справедливо дисертант зауважує, що з розпадом 

СРСР марксизм -  ленінізм втратив статус єдино вірної наукової теорії і
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методології. Однак звільнення від радянської ідеологічної спадщини в 

історичній сфері відбувається повільно. Труднощі українського історіописання 

мають коріння у більш глибинних процесах становлення української нації і 

держави. Це стосується і досліджуваної М. А. Слободянюком проблеми. Тим 

часом, сучасна українська історіографія не може остаточно позбутися погляду на 

історію України часів Другої світової війни, лише як на частину історії СРСР. А 

отже, сучасні дослідники ще й сьогодні не можуть позбавитися радянських 

стереотипів.

Цілком очевидним є висновок дисертанта про те, що для історичного 

середовища України давно прийшов час перейти від періоду «політичної 

літератури» до наукового діалогу у спірних питаннях нашої минувшини. Тоді 

існування різних методологій, підходів буде спрямоване не на взаємознищення, 

а на взаємозбагачення.

Озвучені нами та цілий ряд інших теоретичних і методологічних позицій 

викладених у дисертаційному дослідженні, автор обґрунтовує конкретними 

доказовими прикладами і положеннями, спираючись на широке коло публікацій 

та архівних джерел.

З цього приводу варто зазначити, що підтвердження чи спростування 

архівними свідченнями позицій, положень, висновків, теоретичних, 

методологічних узагальнень, що містяться в історичних працях, аналізованих 

автором, є класичним зразком наукового підходу до висвітлення досліджуваної 

проблеми. Автор дисертації опрацював цілий ряд центральних і регіональних 

архівосховищ України, що дало йому додаткові важелі щодо наукового аналізу 

фальсифікованих, малодосліджених питань в історії руху Опору, критичної 

переоцінки надбань попередників.

М. А. Слбодянюк продемонстрував компетентність, уміння аналізувати і 

критично інтерпретувати історіографічні джерела, чітко і логічно викладати свої 

думки. Необхідно підкреслити багаторівневий характер дослідження, очевидну 

схильність дисертанта до аналітичного викладу матеріалу. Автору вдалося не 

тільки комплексно розкрити головні складові досліджуваної проблеми, а й
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запропонувати новаторські підходи при аналізі більшості порушених питань, а 

також окреслити напрями подальших наукових пошуків. Цілком виправдані 

хронологічні та географічні межі роботи, матеріал викладено послідовно, 

структура чітко підпорядкована сформульованим завданням дослідження, 

висновки аргументовані і не викликають зауважень.

Цілком погоджуємося з висновками М.А.Слободянюка, що радянська 

історична наука не створила комплексної наукової праці з історії руху Опору в 

Україні, а значна частина положень і висновків праць радянської доби застаріли 

або не відповідають дійсності. Автор зауважує, що в умовах незалежної України, 

історики зосереджують свою увагу на висвітленні діяльність не тільки окремих 

радянських підпільно-партизанських або українських націоналістичних 

формувань, а намагаються охопити дослідженням всі або кілька складових руху 

Опору (радянська партизанка, український національно-визвольний рух, 

польський рух Опору, масовий спротив населення окупантам). Поділяємо думку 

М. А. Слободянюка про те, що в рамках вітчизняної історіографії, історія руху 

Опору на території України під час Другої світової війни загалом висвітлена, 

більшість емпіричних завдань вирішено. Відтак, настав час для якісно нового, 

теоретичного осмислення фактичного матеріалу.

Особливістю радянської історіографії стало природне домінування вчених

Росії, України, Білорусії у вивченні «всенародної боротьби проти німецько-

фашистських загарбників». Разом з тим, концептуальні підходи і методологія

цих досліджень диктувалися з Москви. М. А. Слободянюк вдало й

аргументовано обґрунтовує думку, що головним напрямом публікацій

радянського періоду стало висвітлення «керівної ролі комуністичної партії» у

розвитку підпільно-партизанської боротьби. Можна погодитися з висновками

М. А. Слободянюка в тому, що радянська історична наука сформулювала й

обґрунтувала концепцію «всенародної війни» в тилу ворога, як частину міфу

«Великої Вітчизняної війни». При цьому, він цілком переконливо показує, що

загальною рисою літератури присвяченої даній проблемі, починаючи з воєнних

років, було не тільки відображення найважливіших подій і періодів
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антинацистської боротьби, скільки їх оцінка і тлумачення на основі сталінської 

концепції історії «Великої Вітчизняної війни». Регламентація і контроль за 

змістом робіт зумовили їх ідеологічну одноманітність, низький науковий рівень. 

Як цілком обґрунтовано зауважує дисертант, сталінізм позбавив історіографію 

наукової основи, а антинаукова методологія обслуговували не вчених, а 

партократію.

Цілком логічно автор виокремлює ряд хронологічних періодів у 

дослідженні руху Опору в Україні, кожен з яких мав свої особливості і 

відмінності, відповідно до суспільно-політичної ситуації в СРСР. На основі 

аналізу широкого кола нукових праць М. А. Слободянюк визначив основні 

напрями досліджень даної проблеми, окреслив тематику, що знайшла 

висвітлення в працях радянських істориків. Важливими є рекомендації автора 

щодо подальшого дослідження історії руху Опору в Україні.

На сторінках дисертації чимало уваги надається висвітленню радянського 

руху Опору в працях сучасних дослідників. Цілком обґрунтованим є висновок 

дисертанта про те, що із здобуттям незалежності України, для вітчизняних 

дослідників відкрилися необмежені можливості щодо наукового аналізу 

табуйованої в СРСР проблематики. Це дозволяє розширити коло питань, що 

були під забороною, сфальсифіковані чи не знайшли свого висвітлення. Автор 

дисертації переконаний, що назріла нагальна необхідність у створенні цілісної 

картини історії руху Опору на основі нових методологічних підходів залучення 

невивчених архівних документів і матеріалів, переосмислення більшості 

чинників, що впливали на висвітлення даної проблеми.

Серед питань, що мають перспективу подальших досліджень за умови 

залучення нових джерельних комплексів та сучасних методологічних підходів, 

на думку дисертанта,є історія польського і єврейського рухів Опору в Україні, 

спротив цивільного мирного населення, як окремої форми антинацистської 

боротьби. Переконливі аргументи наводить М. А. Слободянюк на користь 

необхідності дослідження руху Опору через призму історичної антропології та 

історичної психології.
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Власне, дисертант та сторінках своєї роботи окреслює широке коло питань, 

які б мали стати темами окремих досліджень, що важливо для розуміння руху 

Опору як історичного явища в цілому.

Положення і висновки сформульовані в дисертації М. А. Слободянюка, є в 

цілому обґрунтованими та науково достовірними.

Наголошуючи на наукових здобутках дисертанта, позитивних рисах праці, 

водночас вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження, побажання й 

рекомендації.

1. На наш погляд, варто було б термін «антифашистський рух Опору» 

скорегувати у бік сучасного відповідника «антинацистський рух опору».

2. У першому розділі дисертації необхідно розширити історіографічний 

огляд та аналіз джерельної бази, вдосконалити класифікацію історичних праць.

3. При досліджені даної проблеми варто було б надати більше уваги працям 

дослідників з української діаспори що висвітлювали історію партизанської, 

підпільної національно-визвольної боротьби в Україні в період німецько- 

радянської війни.

4. Дещо досконалішої структуризації, узагальнень, простеження 

історіографічних особливостей та тенденцій потребує розділ, присвячений 

сучасному історіописанню руху Опору в Україні.

5. Вважаємо, що робота виграла б, якби автор ширше використав матеріали 

періодичних видань, що є важливим джерелом вивчення досліджуваної 

проблеми.

Висловлені недоліки істотно не впливають на загальну позитивну оцінку 

праці. Солідна джерельна база роботи дала можливість автору висвітлити 

основні аспекти історіографічного осмислення історії руху Опору і вирішити 

поставлені завдання. Висновки аргументовані і не викликають зауважень. 

Дисертація створена на високому науковому рівні, має всі ознаки комплексного і 

завершеного наукового дослідження, вирізняється актуальністю та новизною, є 

вагомим внеском у розвиток вітчизняної історіографії.
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Положення дисертації, зміст автореферату є оригінальними та ідентичними, 

а опубліковані з теми монографія і статті дають підстави стверджувати, що 

дисертаційна робота є актуальною, цілісною, завершеною працею, яка містить 

раніше не захищені наукові положення, отримані автором самостійно при 

розв’язанні важливої наукової проблеми. Вважаємо, що дисертаційна робота 

«Антифашистський рух Опору в Україні періоду Другої світової війни у 

вітчизняній історіографії» відповідає сучасним вимогам, а її автор -  Слободянюк 

Микола Анатолійович -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

історичних наук за спеціальністю 00.07.06 -  історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни.

Доктор історичних наук, професор 
головний науковий співробітник 
Національної наукової
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