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ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО 
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У науковій статті на основі архівних документів та 

матеріалів, сучасної історіографії, проаналізовано 
пропагандистську діяльність українського націоналістичного 
підпілля в сфері освіти на теренах західних областей УРСР у 
післявоєнний період. Визначено основні методи та засоби 
проведення ідеологічного впливу ОУН і УПА на шкільну молодь, 
вчительство, висвітлена реакція радянського керівництва на 
діяльність національних сил в сфері освіти. Обґрунтовано, що 
пропагандистська діяльність повстанців у Західній Україні 
спочатку мала підтримку і розуміння з боку місцевого населення.  

Ключові слова: освіта, школа, ОУН, УПА, радянська влада, 
ідеологія, пропаганда, західні області УРСР.  

В научной статье на основе архивных документов и 
материалов, современной историографии, проанализировано 
пропагандистскую деятельность украинского националистического 
подполья в сфере образования на территории западных областей 
УССР в послевоенный период. Определены основные методы и 
средства проведения идеологического влияния ОУН и УПА на 
школьную молодежь, учительство, освещена реакция советского 
руководства на деятельность национальных сил в сфере 
образования. Обосновано, что пропагандистская деятельность 
повстанцев в Западной Украине сначала имела поддержку и 
понимание со стороны местного населения. 

Ключевые слова: образование, школа, ОУН, УПА, советская 
власть, идеология, пропаганда, западные области УССР. 
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In the scientific article based on archival documents and materials 
of modern historiography, analyzes advocacy Ukrainian nationalist 
underground in education in western areas of the USSR in the postwar 
period. The main methods and means of ideological influence of the 
OUN and UPA school youth, teaching. 

Formulation of the problem. In terms of development of the 
Ukrainian state, the construction of a democratic society, complicated 
war in the east, significantly increased interest in studying various 
aspects of the national liberation struggle of the Ukrainian past. 
However, poorly understood, but relevant in the present circumstances, 
questions remain advocacy struggle between nationalist underground 
and the Bolshevik regime for influence in the Western Ukrainian youth. 

The methodological basis of Article amounted principles of 
historicism, objectivity and impartiality to the interpretation of events. 
The study was used chronological and comparative analysis methods 
events. 

The purpose of the article is to analyze the forms and methods of 
ideological influence Ukrainian nationalist underground to school 
children and teachers of the western regions of the USSR in the postwar 
period, which greatly hampered the rooting is Soviet power and 
communist influences. 

An important part of the confrontation of Soviet power and 
nationalist underground formation became a because the impact on 
young people largely ensured control of the entire society. 

Propaganda work of the rebels among school children and of 
teaching had far-reaching results. Soviet leadership failed to change the 
mentality of Ukrainian and fully integrate the western lands of the USSR. 
Largely due to ideological advocacy, OUN and UPA long can effectively 
resist the Soviet system. Ukrainian campaign fighting insurgents along 
with armed struggle contributed to the preservation and development of 
national statehood ideas in Ukrainian society. 

Key words: education, school, OUN, UPA Soviet authorities, 
ideology, propaganda, western regions of the USSR. 
 

Постановка проблеми. В умовах розбудови Української 
держави, будівництва демократичного суспільства, ускладненого 
війною на сході країни, значно зріс інтерес до вивчення різних 
аспектів національно-визвольної боротьби українців у минулому. 
Водночас, недостатньо вивченими, але актуальними в сучасних 
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умовах, залишаються питання агітаційно-пропагандистської 
боротьби між націоналістичним підпіллям та більшовицькою 
владою за вплив на західноукраїнську молодь.  

Метою наукової статті є аналіз форм і методів 
ідеологічного впливу українського націоналістичного підпілля на 
шкільну молодь та вчителів західних областей УРСР у 
післявоєнний період, що значно ускладнювало вкорінення тут 
радянської влади та поширення комуністичних впливів.  

Аналіз джерел та літератури. В історіографії означена тема 
досліджувалася здебільшого у контексті аналізу повоєнної історії 
України, зокрема збройної та ідеологічної боротьби повстанців з 
радянським тоталітарним режимом. Ці питання піднімали у своїх 
працях: С.Сворак [5; 6], Д.Вєдєнєєв [1], І.Патриляк [4], О.Іщук 
[2], О.Стасюк [7] та інші.  

Джерельну базу наукової статті склали архівні документи, 
що зберігаються у Центральному державному архіві вищих 
органів влади та управління України (ЦДАВО) [8; 9] та 
Центральному державному архіві громадських об’єднань 
України (ЦДАГО) [10-13]. Цінний фактичний матеріал ми також 
почерпнули із збірника опублікованих документів: «Літопис 
нескореної України: Документи, матеріали, спогади» [3]. 

Після звільнення західноукраїнських земель від нацистських 
загарбників, розпочалося форсоване інтегрування цього регіону 
до системи «сталінського соціалізму», що панував в СРСР. З 
боку партiйних i державних органiв, спецслужб посилювався 
контроль за дiяльнiстю шкiл, училищ, технiкумiв i вищих 
навчальних закладiв, за iдейною спрямованiстю навчально-
виховного процесу, тривала «чистка» професорсько-
викладацьких й учительських колективiв вiд нацiонально 
свiдомих фахiвцiв. Цим процесам протистояла боротьба 
збройних сил УПА та підпілля ОУН. Війна між радянською 
владою та національно-визвольним рухом стала вагомим 
чинником соціально-політичного та культурно-освітнього 
розвитку Західної України. 

Важливою складовою цього протистояння була освіта, адже 
вплив на молодь у значній мірі забезпечував контроль над усім 
суспільством. Українське підпілля продовжувало вести боротьбу 
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для реалізації стратегічної мети – повалення радянської влади в 
Україні шляхом «національної революції та побудови держави на 
засадах демократії і соціальної справедливості», визначених ще 
ІІІ Надзвичайним великим збором ОУН у серпні 1943 р. 
Декларація ОУН чітко проголошувала «незалежну політику й 
орієнтацію на власні сили» [1, с. 173]. 

Керівництво націоналістичного підпілля розуміло, що 
основним резервом для майбутньої боротьби є національно 
свідома молодь, зауважуючи: «Хто має за собою маси, той 
виграє» [11, арк. 12]. З огляду на це, серед юнацтва було 
розгорнуто величезну пропагандистську та агітаційну роботу. У 
наказі надрайонним провідникам зазначалося: «Ми, як 
політичний провід української нації, мусимо уважно тримати 
руку на живчику національного організму і рівночасно дивитись 
на політичний барометр світу» [11, арк. 7].  

Складне повоєнне становище в Західній Україні та в освіті, 
зокрема, висвітлювали звіти надрайонних керівників: «школи 
стоять на дуже низькому рівні з браку вчительських сил. 
Загально вчительство ставиться до нашої справи добре за 
виїмком старих типів, які держаться кріпко старої тактики» [9, 
арк. 95]. ОУН (б) наголошувала, що повернення радянської влади 
це лише зміна одного окупанта на іншого, відтак боротьба за 
незалежність України повинна продовжуватися. У цій боротьбі 
освітній простір займав визначальне місце, адже тут 
формувалося майбутнє української нації. Підпілля бачило в 
молоді не лише майбутній резерв для боротьби, але й відчувало 
відповідальність за долю українського юнацтва, піклуючись про 
те, як воно виховується та навчається. Провід наголошував: 
«Нашій молоді грозить неуцтво і анальфабетизм, тому вживаючи 
різних методів та заходів, мусимо вплинути на батьків, щоб крім 
всього посилали своїх дітей до школи, а вчителів треба 
заставити, щоби вчили дітей» [11, арк. 13]. Водночас вимагалось 
виховувати дітей у національному і релігійному дусі, 
остерігатися впливу радянської ідеології. 

Українські повстанці намагалися тримати під контролем 
шкільне життя, розуміючи, що в школі і під впливом вчителів 
формується особистість та світогляд учнів. Наголошуючи на 
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великій ролі вчителя у вихованні молоді, керівники визвольного 
руху розробили спеціально для вчителів інструкції, у яких 
пояснювали на яких засадах потрібно навчати дітей, зауважували 
на важливості протидії сталінській пропаганді. З вчителями, що 
прибували із східних областей України, підпільники обов’язково 
проводили виховну бесіду, вимагаючи зосереджуватися 
винятково на вивченні тієї чи іншої дисципліни і якнайменше 
«патякати про совітів» [4, с. 521].  

Зауважимо, що радянська політика підпорядковувалася 
завданню будь-якими засобами покінчити з національно-
визвольним рухом. Саме цей фактор став домінуючим при 
формуванні педагогічних кадрів західноукраїнського регіону, які 
повинні були виховувати молоде покоління в дусі відданості 
соціалістичним ідеалам. З огляду на це, у різні сфери господарства 
західних областей на керівні посади спрямовувалися спеціалісти 
переважно зі східних областей УРСР, адже місцевому населенню 
не довіряли. Не стала винятком і система освіти. Згідно матеріалів 
«Довідки про кількість робітників партійних, радянських і 
господарських організацій, направлених для роботи в західних 
областях УРСР», станом на 1 грудня 1944 р. у західні області 
УРСР лише Наркоматом освіти було направлено 10.125 тисяч осіб 
[10, арк. 73].  

У зв’язку з великим напливом вчителів-східняків та 
необхідністю пояснити населенню позицію ОУН у питанні 
освіти, українські повстанці видавали спеціальну друковану 
продукцію. У поширеній серед населення листівці «До всіх 
директорів, завідувачів та вчителів» повідомлялося: «Стоїмо за 
масове навчання молоді в школах. Ми, українські Повстанці 
допоможемо вчителям в охопленні молоді шкільним 
навчанням… Разом з тим не дозволимо, щоби в час, коли весь 
український народ переживає пекло сталінського терору, в час, 
коли наші брати і батьки голови свої кладуть за знищення 
більшовицького окупанта, українську молодь примушувано 
співати про радісне життя та славити оскаженілу більшовицьку 
банду з лютим катом Сталіним на чолі» [11, арк. 4]. 

У повстанських листівках від вчителів вимагалося уникати у 
навчанні читанок і віршів, метою яких було виховання 
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радянського патріотизму; у вивченні пісень, які вважалися 
важливим виховним чинником, відкидати пісні про «Сталіна 
рідного», про «широку страну родную» тощо. Говорилося про 
необхідність розучувати та виконувати тільки українські народні 
пісні; заборонялося на уроках історії, географії, природознавства 
і інших під прикриттям виховних моментів проводити 
антирелігійну пропаганду; не перекручувати факти і не ображати 
релігійні, національні і моральні почуття молоді; не змушувати 
дітей брати участь у різного роду більшовицьких святкуваннях 
[11, арк. 4]. Таким чином, основна увага мала звертатися на 
виховання молоді у національному українському дусі і 
категорично відкидалися ідеологічні складові радянської системи 
освіти.  

За умови сприяння і допомоги у національно-визвольній 
боротьбі українські повстанці обіцяли вчителям допомогу в 
організації навчального процесу, сприяння у вирішенні, на 
скільки це буде можливо, матеріальних проблем [11, арк. 4 зв]. 
Бажаючи новоприбулим вчителям успіхів у роботі, повстанці 
вимагали, щоб вони працювали на підтримку власного народу, не 
перетворювалися «на зрадників та ворогів». Наполегливо 
рекомендувалося вчителям ознайомлюватися з програмою ОУН, 
читати націоналістичну літературу і не підпадати під вплив 
комуністичної ідеології. 

Документи засвідчують, що журнали, брошури, листівки та 
інша література повстанців справляла велике враження на 
частину східняків. Багатьох вражала правдивість, з якою в 
націоналістичній літературі висвітлювалася підступність 
більшовицької пропаганди. Окремі з них навіть радили 
підпільникам як краще організовувати свою агітацію серед 
населення. Інші прибулі зі сходу, навпаки, акцентували увагу на 
тому, що представники служби безпеки ОУН часто переслідують 
і знищують невинних людей [11, арк. 2 зв].  

Більшовицька влада зі свого боку вимагала від вчителів 
західних областей України бути провідниками більшовицької 
ідеології, адже радянська школа побудована на засадах 
марксизму-ленінізму, з його класовим підходом до виховання і 
запереченням надбань духовного життя українського народу, 
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була дієвим важелем політичної системи у справі так званого 
інтернаціонального виховання учнівської молоді [6, с. 91]. Тому 
вчительство часто опинялось в епіцентрі протистояння влади і 
повстанців. Зрозуміло це негативно позначалося на системі 
освіти і призводило до небажання вчителів тут працювати. Для 
прикладу, лише з Волинської області у вересні-жовтні 1946 р., не 
витримавши тиску, виїхало 500 вчителів [5, с. 33].  

Намагаючись контролювати систему освіти, українське 
підпілля активізувало пропагандистську роботу серед школярів, 
студентської та робітничої молоді. Видання «Молодий 
революціонер», «На чатах», «На зміну», «Юнацький шлях», «За 
волю України» охоплювали всі вікові категорії молоді, 
намагаючись протистояти радянській пропаганді [4, с. 521].  

Найбільш поширеним засобом впливу на учнівську та 
студентську молодь залишалися листівки, зважаючи на 
нескладний спосіб їх виготовлення і можливість масового 
поширення. Серед українського населення повстанці 
поширювали листівки різного плану, зокрема «Українська 
молодь», «Вказівки батькам у вихованні дітей», «Листівки до 
демобілізованих воїнів ЧА», «До українських селян ЗУЗ», «Тим, 
що їдуть на Донбас», «Молоді друзі» тощо. 

Вагомий вплив на шкільну молодь мала листівка: «Українській 
селянській, робітничій та інтелігентській молоді в західних 
областях так званої УРСР яка живе легально». Звертаючись до 
української молоді, повстанці закликали : «В Україні гуляє ворог… 
Не будемо терпіти ганьби, поневолення. Не будемо рабами. Ми 
любимо так як і інші народи, волю. Разом з ОУН та УПА під їх 
керівництвом борімося за наше святе право на життя – за 
Українську Самостійну Соборну Державу» [12, арк. 154].  

У листівці деталізувалися завдання, яких мали 
дотримуватися молоді українці. У згаданому документів 
виносилося 28 необхідних, на думку авторів, позицій. Школярів 
старшого віку закликали бути готовими стати «бійцями 
Національної революції: піти в підпілля, вступити в ОУН чи в 
УПА, вивчати та розповсюджувати революційні листівки, 
заклики, газети, революційні програми», пам’ятати, що 
«головними ворогами українського народу є НКВС, НКДБ та 
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радянський партапарат». Місцеву молодь агітували шукати 
друзів серед українців, що прибули із східних областей та 
переконувати їх не піддаватися комуністичній пропаганді, 
роз’яснювати власну позицію.  

Особливу увагу повстанці зосереджували на вимозі не 
вступати до комсомолу, адже ця організація була покликана 
виховувати відданих комуністичній партії людей. Закликалося не 
вживати російської мови, обов’язково послуговуватися виключно 
українською, бо «російську мову використовує більшовицький 
окупант, як один із засобів поневолення українського народу» 
[12, арк. 154-156]. Крім того, українські повстанці закликали 
молодь саботувати організоване радянською владою 
виробництво, не здавати хліб більшовикам, але сумлінно 
навчатись та опановувати робітничі спеціальності, щоб згодом 
приносити користь самостійній Українській державі. 

Заслуговує на увагу факт визначення повстанцями власних 
українських національних свят, до яких, насамперед, відносили: 
22 січня – свято Самостійності (малося на увазі проголошення 
Четвертим універсалом УЦР незалежності УНР), 29 січня – свято 
Крут, 9 березня – Шевченківські роковини, 23 травня – свято 
Героїв (приурочувалося до пантеону національних героїв, 
зокрема С. Петлюри, Є. Коновальця), 30 червня – свято 
Державності (30 червня 1941 р. – проголошення ОУН (б) Акту 
про відновлення незалежності України), 31 серпня – свято Зброї 
(день звільнення м. Києва від більшовиків у 1919 р.), 1 листопада – 
свято Листопадового зриву [12, арк. 157].  

Запровадження та пропагування підпільниками українських 
національних свят мало за мету виховання серед молоді поваги до 
власної історії та культури, також протистояння цілеспрямованій 
політиці насадження комуністичних свят радянською владою. 
Діяльність українських повстанців у цьому плані не залишилась 
забутою, адже зв’язок минулої боротьби з сьогоденням підтверджує 
той факт, що визначені ними дати є важливими у комеморативній 
політиці сучасної Української держави, політичних партій, 
громадських організацій, збереглися у народній пам’яті. 

Діячі ОУН зверталися із настановами також до молодших 
школярів, наголошуючи: «Мусите пам’ятати, одначе, молоді 
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друзі, що в більшовицьких школах грозить Вам смертельна 
небезпека. В більшовицьких школах, в більшовицьких 
молодіжних організаціях, розставив зрадливу свою сіть 
большевицький павук…» [12, арк. 177]. У листівках відмічалося, 
що у радянських школах вчать неправдиву, «викривлену» 
історію, особливо підносять російську мову та культуру, 
нехтуючи українською, насаджують культ більшовицьких героїв, 
поширюють культ Сталіна. 

Крім пропагандистських матеріалів керівництво підпілля 
активно розвивало організаційну мережу на місцях і низових 
ланках. У наказі надрайонним керівникам 1946 р. зверталась 
увага, з одного боку, на зміцнення низових ланок організації, а з 
іншого, на охоплення роботою і впливом широких мас населення 
У документі підкреслювалось, що «станичний – це керівник 
українців певного села, це міст між ОУН і населенням» [12, 
арк. 49]. Завдання станичного полягало у тому, щоб віднайти 
надійного юнака і за його допомогою впливати на молодь села 
(школярів, старшокласників і підлітків), залучати їх до роботи в 
молодіжних організаціях ОУН. Планувалося, що ці юнаки 
сприятимуть заснуванню бібліотек, які будуть вміщувати 
історичні книги, твори українських письменників, будуть вчити 
національні пісні, організовувати відповідні забави. Крім того, 
вони повинні були бойкотувати активістів комсомольських, 
піонерських організацій та об’єднань менших дітей у жовтенята.  

Ізоляції та тиску мали піддаватися також ті, хто не говорив 
українською мовою, не читав молитов у школі, не знищував 
портретів більшовицьких вождів тощо. Наголошуючи на 
важливості патріотичного, національного виховання, у наказі 
резюмувалося: «Героями люди не родяться, їх потрібно виховати» 
[12, арк. 51]. Таким чином, ОУН вважала залучення молоді до 
національно-визвольного руху одним із основних своїх завдань. 
Зважаючи на це, структура, форми, методи роботи і завдання 
молодіжних організацій визначалися українським підпіллям 
відповідно до власних цілей та стратегічної мети [2, с. 7].  

Не сприйняття більшовицької влади та агітація 
націоналістичного підпілля знайшла відчутний відгук серед 
учнів, молоді та вчительства західних областей України. У перші 
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повоєнні роки українська молодь масово бойкотувала піонерські 
та комсомольські організації. Перший секретар Львівського 
обкому КП(б)У Іван Грушецький змушений був констатувати, 
що «молодь мало залучена до участі в роботі культурно-освітніх 
установ, мало створено ще первинних комсомольських 
організацій в селах» [10, арк. 50], тим самим підтверджуючи той 
факт, що сільське населення, основа тогочасного 
західноукраїнського суспільства, масово підтримувало 
повстанців та їх ідеї. Зауважимо, що згідно зі статистикою понад 
80 % учасників національно-визвольного руху були вихідцями з 
українських селянських сімей [7, с. 230].  

Під вплив націоналістичних ідей потрапляла частина 
вчителів. На засіданні колегії Міністерства освіти УРСР 10 
вересня 1947 р. міністр освіти Павло Тичина наголошував, що 
однією з найважливіших хиб у роботі органів народної освіти 
західних областей є їх «недостатня увага до справи ідейно-
політичного виховання і підвищення ділової кваліфікації 
вчителів шкіл… Недостатня робота з молодими вчителями, 
учнями, з місцевою інтелігенцією» [8, арк. 291]. На нараді 
секретарів райкомів КП(б)У західних областей УРСР 8 червня 
1950 р. представник з Рівного відверто заявив: «Більшість 
вчителів не виправдали довіри. Багато з них, особливо дівчата, 
хоча і чесно розпочали працювати, але потрапили на вудку до 
націоналістів… факти залишаються фактами, що вони 
ідеологічно оступились, значить від них комуністичного 
виховання очікувати важко» [13, арк. 103]. 

Документи засвідчують, що агітаційна та пропагандистська 
діяльність ОУН спочатку отримувала розуміння та підтримку 
серед місцевої молоді. Довгий час, особливо по селах, 
представники радянської влади не могли утворити мережі 
піонерських та комсомольських організацій, а вчителі усіляко 
намагалися уникати політичної складової на уроках у школі. 
Молодь майже не відвідувала клуби, які перетворилися на 
основні осередки більшовицької пропаганди. У вищих 
навчальних закладах Західної України утворювалися студентські 
націоналістичні організації, молодь читала та поширювала 
повстанську літературу. У відповідь радянська влада та її 
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спецслужби розгорнули повсюдний терор і переслідування, 
поширювалися арешти та виселення, як правило, виселяли 
цілими родинами за допомогу повстанцям, за знайдену листівку 
чи націоналістичні висловлювання. 

В умовах суцільного терору більшовицька пропаганда в 
освіті, як і культурі, літературі, мистецтві мала за мету вкоренити 
серед українців почуття національної меншовартості, безсилля, 
страху, зневіри у власні сили, довести, що українська мова, 
українська культура відсталі, водночас, переконати місцеве 
населення у власній силі та могутності [3, с. 8-9].  

Розгорнувши активну агітаційно-пропагандистську діяльність, 
ОУН та УПА всіляко протистояли радянському режимові, 
намагалися розвінчувати комуністичні ідеї, захищати і плекати 
українські національні цінності. Підпільні друкарні ОУН випускали 
журнали, брошури, листівки та іншу літературу розуміючи, що без 
рідного слова, без поширення правди повстанці втратять підтримку 
народу, особливо молоді. Агітаційно-пропагандистська діяльність 
ОУН була важливою складовою її протистояння сталінському 
режиму, адже правдиво написана листівка іноді мала більший вплив 
на населення, аніж військова операція.  

Таким чином, можемо стверджувати, що агітаційна робота 
повстанців серед шкільної молоді та вчительства мала 
далекосяжні результати. Радянському керівництву довгий час не 
вдавалося змінити менталітет українців та інтегрувати західні 
землі до складу СРСР великою мірою завдяки ідеологічно-
пропагандистській діяльності ОУН та УПА. Агітаційна робота 
українських повстанців поряд із збройною боротьбою сприяла 
збереженню та розвитку національно-державницької ідеї в 
українському суспільстві.  
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