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Василь Бойчук 
 

Презентація наукової монографій «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. 

Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів» в Перемишлі! 
 

 9 травня 2016 року в місті Перемишлі на запрошення Перемишльського відділення Українського Історичного 

Товариства в Польщі, зокрема його голови доцента Михайла Козака відбулася презентація нової наукової 

монографій «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна 

Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів», автор якої завідувач Кафедрою Українознавства, директор 

Інституту Східної Європи(ІСЄ) Університету «Львівський Ставропігіон» доктор історичних наук, професор, 

академік Академії Наук Вищої Школи України  Віктора Ідзьо  
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На презентації було наголошено, що наукова монографія «Організація Українських Націоналістів. Українська 

Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів» академіка 

Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора, директора Інституту Східної Європи та 

завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзя  напрацьована в час коли 

російський агресор віроломно ввірвався в Україну і підступно захопив Крим та Схід України…  

Завдання праці - підняти бойовий дух українських воїнів на фронті. Під час презентації автор наголосив, що 

наукова монографія «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. Українська Головна 

Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів» - є точка зору сучасного українського історика на 

національно-визвольну боротьбу українського народу 30-50 років ХХ століття. Праця на великому фактологічному 

джерельному матеріалі показав роль українських політичних, державних, громадських організацій, зокрема ОУН, 

УПА, УГВР в 30-50 роках ХХ століття, а також показала роль політичних, громадських, наукових, культурних та 

релігійних діячів в історичній боротьбі українського народу під проводом ОУН, УГРВ та УПА за відновлення 

незалежності Української держави. Дане дослідження на думку автора, повинно надихнути сучасних захисників 

України на фронті для активнішої боротьби з російським окупантом за відновлення державних кордонів України… 
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В презентації окрім членів Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, взяли 

участь членкині Українського жіночого греко-католицького згромадження міста Перемишля яке очолює пані 

Катерина Федик-Козак. 

 
Окрім успішно презентаціїнової наукової монографій «Організація Українських Націоналістів. Українська 

Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів» завідувач 

Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» академік 

АНВШ України Віктора Ідзьо відвідав Українську (василіанську) церкву, Український Народний Дім в Перемишлі, 

ознайомився з українськими національними цінностями стародавнього українського міста Перемишля… 

Домовився з Перемишльським відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, про спільну наукову 

співпрацю Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи з Перемишльським відділенням Українського 

Історичного Товариства в Польщі по дослідженню українського цвинтаря міста Перемишля, а також про подальші 

наукові презентації наукових праць вчених ІСЄ які мають вже свою традицію…  
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