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АНОТАЦІЯ 

 

Запорукою розвитку та процвітання держави є національно свідоме 

громадянське суспільство, якісний рівень якого залежить від становища освіти. 

Основою освітньої системи є загальноосвітня школа, де відбувається складний та 

тривалий процес навчання та виховання молодого покоління.  

Мета дослідження – на основі ґрунтовного аналізу джерел та літератури з 

обраної нами теми, висвітлити найхарактерніші риси та особливості розвитку 

шкільної освіти Рівненської області у 1944–1953 роках. Показати ідеологічне 

протистояння радянської влади та ОУН за вплив на освітній простір Рівненщини.  

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: 

 з’ясувати стан наукового вивчення проблеми; 

 здійснити огляд джерельної бази з обраної теми дослідження; 

 окреслити систему заходів радянської влади щодо відновлення мережі       

загальношкільної освіти Рівненської області; 

 показати ідеологізацію навчально-виховного процесу у школах 

області; 

 охарактеризувати освітню політику ОУН на Рівненщині; 

 визначити ключові елементи пропагандистської діяльності 

націоналістичного підпілля серед вчителів та шкільної молоді в регіоні. 

Становлення шкільної освіти на Рівненщині у 1944–1953 рр. відбувалося в 

часи безкомпромісної боротьби між більшовиками та українськими 

національними силами. Намагання двох протилежно різних ідеологічних систем 

мати контроль над суспільством та юнацтвом призвело до втягнення у вир 

боротьби молоді краю та намагання кожної з сторін залучити на свій бік 

інтелігенцію. 
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1. Підготовчий етап та визначення теми дослідження.  

(Грудень 2021) 

Факультатив з дослідження історії України ХХ століття має давні традиції в 

Обарівському ліцеї. Учні багатьох класів та уже випусків, досліджували різні 

актуальні та цікаві теми бурхливого ХХ століття. Під час дискусій і обговорень 

лунали різні висловлювання щодо майбутньої теми дослідження. Зупинилися на 

тому що ми хочемо детальніше вивчити післявоєнний період, його особливості 

саме на Рівненщині. Вислухавши нас, учитель запропонував дослідити становище 

освіти в нашому краї у 1944–1953 рр.  

 

 

Дуже швидко об’єктом нашого зацікавлення став розвиток шкільної освіти 

Рівненщини у післявоєнний період. Але не просто загальні факти, а показати це в 

контексті радянсько-націоналістичного протистояння. Адже саме освітній простір 

займав визначальне місце у боротьбі між радянською владою і українським 

підпіллям, адже тут здійснювалось проектування майбутнього суспільства. Крім 

того актуальними в сучасних умовах, залишаються питання агітаційно-

пропагандистської боротьби між націоналістичним підпіллям та більшовицькою 

владою за вплив на шкільну молодь. 



 

2. Огляд наукової літератури та джерельної бази з обраної теми.  

(Січень 2022) 

Розпочали ми наш дослідницький проєкт з детального ознайомлення з 

науковою літературою по темі. В нашому кабінеті історії є дуже широкий вибір 

навчальної та наукової літератури з будь-якої теми. Особливо багато книг, 

збірників, журналів, краєзнавчих матеріалів з історії ХХ століття. Адже цей 

період є основним у факультативній роботі та краєзнавчій роботі кабінету історії.  

 

Надзвичайно цінними стали книги 

серії «Реабілітовані історією. Рівненська 

область», де висвітлені важливі сторінки 

політичного, економічного та культурного 

життя нашого краю ХХ століття. А 

найголовніше на архівних документах 

продемонстровано заходи радянської влади 

щодо освітньої сфери та ідеологічної 

боротьби з ОУН та УПА. Також там 

містяться поіменні списки наших земляків 

які стали жертвами сталінського терору. 

Зокрема і через свою проукраїнську 

позицію. 



Звідти ми також дізнались, що джерельна база з нашої теми є досить 

широкою. Також почерпнули важливу інформацію та додаткові наукові праці.   

 

Тому було вирішено, що потрібно ознайомитись з архівними документами та 

спогадами учасників тих подій. Наш керівник, Володимир Іванович показав нам 

як користуватися Електронним архівом українського визвольного руху. З його 

допомогою ми знайшли надзвичайно цінну інформацію щодо пропагандистської 

діяльності ОУН, роботі з молоддю та протидії ворожій радянській пропаганді. 

Визначили якою була позиція українського підпілля щодо шкільництва, вчителів 

та молоді.  

Згодом ми опрацювали наявні копії з 

Державного архіву Рівненської області, з 

фонду Р-2. «Рівненський обласний відділ 

народної освіти» та фонду Р-30. 

«Колекція матеріалів ОУН та УПА, що 

діяли на території Рівненської області».  

В цих документах міститься 

інформація щодо стану освіти у регіоні, 

матеріально-технічної бази навчальних 

закладів, подавалася характеристика 

педагогічних кадрів, учнівського 

контингенту, зазначалася мова 

викладання. Архівні матеріали 

висвітлюють аспекти організації 

навчально-виховної роботи, діяльності 

піонерських і комсомольських 

організацій, інформації про ідейно-

виховну роботу серед педагогів та учнів. 



 

Збройну боротьбу з 

радянською владою, ідеологічно-

виховну, освітньо-кккультурну та 

пропагандистську політику ОУН 

серед місцевого населення, в тому 

числі серед освітян та учнівської 

молоді, репрезентують документи 

підпілля, що зібрані в окремий 

фонд Держархіву Рівненської 

області (Ф. Р-30). Цей фонд 

багатий на агітаційні і пресові 

матеріали ОУН та УПА, як то 

відозви, листівки, брошури, 

журнали, реферати, квестіонари, 

вишкільні матеріали та ін., а також 

програмні документи ОУН, звіти з 

теренів, інструкції, накази, 

інструктажі для пропагандистів.   

 

 

 

 



3. Підведення підсумків та оформлення результатів дослідження 

(Лютий 2022). 

У ході нашого складного але цікавого дослідження ми дійшли наступних 

висновків: національні ідеали у післявоєнний період знаходили підтримку та 

широке розуміння серед значної частини шкільної молоді. Радянська влада довгий 

час боролася з проявами національної свідомості серед учнів та жорстоко 

поборювала їхню участь у різних видах спротиву. Становлення шкільної системи 

освіти на Рівненщині відбувалося в часи безкомпромісної боротьби радянської 

влади та українських національних сил. Намагання двох протилежно різних за 

своєю суттю ідеологічних систем мати контроль над суспільством та юнацтвом 

призвело до втягнення у вир боротьби молоді краю та намагання кожної з сторін 

залучити на свій бік інтелігенцію. На юнацтво, насамперед школярів, обидві 

сторони покладали великі надії, тому не шкодували сил та засобів впливу на них. 

Якщо спочатку це дослідження було просто цікавим та бажанням взяти 

участь у конкурсі, то на завершальному етапі ми захопилися ідеєю на цьому не 

зупинятись а продовжувати досліджувати цю тему і надалі. 

Найперше ми хотіли особисто ознайомитись з архівними документами, що 

містяться в нашому архіві, побачити де зберігається історія. Адже довгий час ми 

не могли цього зробити через складну епідеміологічну ситуацію та через те, що 

Рівненська область була в червоній карантинній зоні. І ось нарешті наш вчитель 

та науковий керівник домовився про наш візит у архів на 24 лютого. Але 24 

лютого світ перевернувся, на нашу країну напала Росія і шурхіт сторінок книг 

змінився завиванням сирен повітряної тривоги. І ми зрозуміли, що пройшло 

більше 70 років, але російський імперіалізм не змінився. Він як і тоді хоче 

знищити нашу державність і поневолити український народ. Замість Сталіна 

з’явився Путін. І пропаганда та ідеологія відіграє в цьому протистоянні не 

останню роль. Але на відміну від тодішнього суспільства, ми маємо власну армію, 

ми згуртовані, ми національно свідомі, ми сильні, і ми обов’язково переможемо. 

Слава Україні – Героям слава !!!     


