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Усi вогнi перетоплюється залiзо у сталь 
у боротьбi перетоплюється народ у нацiю 

E. Коновалець 
 

Один із найвидатніших українських військово-політичних діячів ХХ століття, організатор 
військової формації Січові стрільці, комендант Корпусу Січових стрільців в операціях 
оборони Києва та України. Розробив концепцію надпартійного елітарного війська, яке не 
повинно бути знаряддям жодної партії, воно має підлягати лише законному уряду і захищати 
виключно інтереси народу, ґрунтувати свою діяльність на засадах: Незалежність, 
Державність, Соборність України. 
 Народився Є. Коновалець 14 червня 1891 року в селі Зашков біля Львова в родині 
Михайла Коновальця, вчителя-управителя народної школи. Ще будучи гімназистом, він 
своїм товаришам повторював: «Українці мусять бути добрими учнями, мусять засвоювати 
собі знання якнайкраще, якнайосновніше, якнайбільше, щоб надолужити те, що нам 
пограбувала неволя.» Гімназист Коновалець захоплювався і радив своїм товаришам вивчати 
брошуру Миколи Міхновського «Самостійна Україна», яка була видана у Львові у 1900 році. 
У 1909 р., після закінчення української Академічної гімназії, Є. Коновалець вступає на 
правничий факультет Львівського університету. У 1912 р. відбув військову службу в 
австрійській старшинській школі у Львові з присвоєнням війського звання лейтенанта 
(чотаря). Після цього повернувся до університету. Тут перебуває  серед найбільш активних 
студентських діячів. Вже у 1913 році він стає одним із керівників українського 
студентського союзу. Є. Коновалець вважав необхідним українській молоді мати військову 
підготовку з розрахунку на те, що на випадок війни між Австрією і Росією українці мусять 
мати свої військові частини. У зв’язку з цим ініціював створення студентського товариства 
для військового вишколу під назвою «Січові Стрільці» і за короткий час вся Галичина була 
охоплена сіткою створених військово-вишкільних організацій «Січові Стрільці», до цього 
приєднались також спортивно-руханкові товариства «Січ» і «Сокіл». 
 З вибухом у серпні 1914 року Першої світової війни Є. Коновалець був мобілізований 
до австрійського війська у складі так званої «Крайової оборони», на його прохання перейти 
до формування Легіону Українських січових стрільців (УСС) йому було відмовлено. 
 В кінці квітня 1915 року військова частина, де служив Є. Коновалець, була направлена 
на бойову позицію в Карпати на гору Маківку, поряд з УСС і в одному із боїв він потрапив 
до російського полону. Був відправлений до табору військовополонених у Чорному Яру  біля 
Царицина над Волгою, де він перебував до революції в 1917 році. 
 У липні 1917 року, під слово честі офіцера, Є. Коновалець отримав тимчасову відпустку 
із табору і приїхав до Києва, де в домі братів Шеметів зустрівся з організатором військового 
руху в Україні Миколою Міхновським, який із симпатією поставився до пропозиції Є. 
Коновальця відносно військових планів галичан.  
 У вересні 1917 року Є. Коновалець вибрався із Царицина, прибув до Києва і зайнявся 
створенням окремої військової формації з полонених галичан. У цій справі вже у серпні 1917 
року вдбулася домовленість полковників: генерал-хорунжого Армії УНР В. Кедровського 
від імені секретаря Генерального комітету з військових справ Симона Петлюри, з сотником 
УСС Василем Дідушком, який тоді перебував в Україні. Змістом домовленості було 
створення  потаємного «Генерального штабу», про який мали знати з боку Генерального 
комітету лише В. Кедровський та С. Петлюра, а з другого – сам В. Дідушок і ті, хто з ним 
буде працювати. Цей штаб був розташований у Святошині під Києвом. У листопаді, після   
складних дискусій, відбулось організаційне віче галицьких українців. У Петрограді владу 
вже захопили більшовики. С. Петлюра, який тоді був секретарем військових справ, закликав 
галичан до організації військового відділу. Днем народження галицького куреня Січових 
Стрільців В. Кедровський вважає 22 листопада 1917 року. 
 У критичний період, коли Центральна Рада проголосила Закон про демобілізацію 
Української армії, 19 січня 1918 року відбулось віче Куреня Січових Стрільців, на яке 



прибули також втікачі з полону (А. Мельник, Р. Сушко, В. Кучабський, П. Пасіка, Д. 
Герчиновський, Ф. Микуляк та інші), вони вирішили не розформовувати куреня, а завести в 
Курені строгу військову дисципліну. Комендантом був обраний стрілець Євген Коновалець. 
Через деякий час, після укладення Берестейського мирного договору України з країнами 
Центральної Європи, в Україну були введені німецькі війська. Німецьке командування 
запланувало провевсти гетьманський переворот проти Центральної Ради. Про це стало 
відомо Є. Коновальцю і він повідомив голову Центральної Ради М. 
Грушевського.який,однак,  у це не повірив, що і призвело у подальшому до трагічних 
наслідків. Після перевороту гетьман запропонував Січовим Стрільцям співпрацювати з ним, 
вони цю пропозицію відкинули і були роззброєні німцями. Згодом, з метою порятунку 
національних цінностей, Січові стрільці звернулись до гетьмана і ним була дана згода на 
відновлення куреня стрільців, але з їх розміщенням не у Києві, а у Білій Церкві. У той час 
німецьке командування протидіяло формуванню укранських військових частин і все більш 
інтенсивно допомагало формуванню різних московських загонів. Настав час коли треба було 
протидіяти, бо гетьманом П. Скоропадським був виданий маніфест про федерацію з Росією. 
Є. Коновалець пішов до гетьмана з пропозицією щоб він скасував маніфест, але гетьман 
відмовився і тоді Є. Коновалець заявив, що знімає з себе відповідальність за дальший хід 
подій. Розпочалось протигетьманське повстання Січових Стрільців виходом із Білої Церкви. 
Мотовилівський бій вирішив долю гетьманства – згадував Є. Коновалець. 
 14 грудня 1918 року війська осадного корпусу Січових Стрільців полковника Є. 
Коновальця зайняли Київ, а 17 грудня комендантом Є. Коновальцем був виданий наказ з 
призначення уряду на чолі з головою М. Чеховським. Колишній комендант стрільців В. 
Дідушок був призначений начальником штабу комендатури Києва. Про ті події, за даними 
В. Липинського, М. Міхновський про Є. Коновальця сказав: «…Тепер фактичною силою, 
котрою держиться ціла наша держава, є Осадний корпус. Він стереже Київ, в його руках 
Директорія, що скаже комендант Осадного корпусу, то й мусить бути…» Є. Коновалець 
сприяв виїзду із Києва гетьмана П. Скоропадського після його відмови від гетьманату. 
 У березні 1919 року за підписом Є. Коновальця, А. Мельника та О. Назарука була 
оприлюднена Декларація пропозиції Січових Стрільців, яка закінчується так: «З народом 
йшло, йде і буде йти Січове стрілецтво». 
 У складних умовах 6 грудня 1919 року в Чарториї відбувалась нарада керівного складу 
Корпусу, але несподіваний напад поляків  привів до роззброєння Січових стрільців, вони 
були інтерновані. 
 Після поразки визвольних змагань Є. Коновалець із колишніх старшин Січових 
стрільців організував Українську Військову Організацію (УВО), яка згодом увійшла до 
складу Організації Українських Націоналістів (ОУН), заснованої Є. Коновальцем у 1929 
році. Ці організації одразу стали об’єктами особливої уваги та диверсійних дій московсько-
кремлівських керівників. Після вбивства у Парижі С. Петлюри (25.05.1926) вони всю 
агентуру скерували на боротьбу з ОУН і зокрема проти Є. Коновальця. Вже у 1936 році в 
Женеві, де тоді перебував Є. Коновалець, швейцарська поліція викрила московських агентів, 
які готували замах на Є. Коновальця. Одначе уникнути замаху йому не вдалося. 
Необережність і довірливість Є. Коновальця дозволили московським агентам здійснити 
сплановане вбивтво. Вибух пакету, врученого йому московським диверсантом, був 
смертельним. Це сталося у Роттердамі 21 травня 1938 року. Ідеї та діяльність Є. Коновальця 
стали прикладом  до подальшої боротьби за українську державність, яка все ж таки була 
відновлена у ХХ столітті. 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



63.3 (2 Ук) 
Ж 74 
Життя і смерть полковника Коновальця : документи, 
матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії / 
Художній редактор М. Яців. – Львів : Червона 
калина, 1993. – 328 с. 
У книжці читач знайде оповіді, листи, нотатки, уривки з щоденника 
та інші документальні матеріали про організатора УВО та ОУН 
Євгена Коновальця. Друга частина книжки присвячена дослідженню 
організації замаху на полковника. У ній надруковані нариси про 
агентів НКВС. 
 
 

 
 
 

 
63.3 (2 Ук) 
С 240 
 Сватко Ярослав. Євген Коновалець – Творець ОУН 
/ Ярослав Сватко. – Львів : Галицька видавнича 
спілка, 2003. – 64 с. 
 
 У книзі описано життя і діяльність Євгена Коновальця одного 
з керівників збройної боротьби за незалежність України на початку 
XX ст., організатора підпільної боротьби УВО та ОУН. Також 
подаються до цього часу невідомі широкому загалу факти.  
 
 

 
 

 
 
 

63.3(2Ук) 
К  71 
 Косик Володимир. Спецоперації НКВД-КГБ проти 
ОУН / Володимир Косик. – Львів : Галицька видавнича 
спілка, 2009. – 160 с. 
 У книзі на матеріалах німецьких та радянських архівів, а 
також спогадів учасників подій описані важливі сторінки періоду 
перед Другою світовою війною та післявоєнного періоду, які 
стосуються методів боротьби радянських спецслужб із українським 
визвольним рухом. 
 
 

 
 



 
63.3(2 Ук) 
Б 772 
 Бойко Юрій. Євген Коновалець та його доба / 
Юрій Бойко. – Мюнхен : Видання Фундації Ім. Євгена 
Коновальця, 1974. – 1021 с. 
 
 Цей збірник – одне із перших видань, де автори зображують 
Євгена Коновальця без очорнення і водночас редколегія поборювала 
напушисту фразеологію, інерцію емоційної героїзації по статі 
Полковника, якою окремі автори маскують спроби випнути свою особу 
в історичних подіях минулого. 
 
 

 
 
63.3(2Ук) 
М 64 
  Мірчук Петро. Євген Коновалець / Петро Мірчук. 
– Торонто : Ліга визволення України, 1958. – 107 с. 
 Провідник ОУН не був ані князем, ані президентом, ані 
гетьманом, ані іншого типу очільником держави, але всі щирі 
українські патріоти, попри різні відтінки політичних поглядів, 
згадують його ім’я з такою ж пошаною, як і найславетніших князів 
і гетьманів.  
 
 

 
 

63.3(2Ук) 
К 563 
 
 Ковальчук Михайло. На чолі Січових Стрільців. 
Військово-політична діяльність Євгена Коновальця в 
1917 – 1921 рр. / Михайло Ковальчук. – К. : УВС ім. 
Юрія Липи, 2010. – 288 с. 
 Книга присвячена діяльності видатного українського 
військового і громадсько-політичного діяча Євгена Коновальця 
(1891 – 1938 pp.) в добу національно-визвольних змагань 1917 – 
1921 pp. На підставі архівних документів висвітлено обставини 
перебування Є. Коновальця на чолі військової формації Січових 
стрільців, розглянуто історію заснуванні Української Військової 
Організації. Розкрито значення військово-політичної діяльності 
Є. Коновальця в 1917 – 1921 pp. для історії української 
національно-визвольної боротьби. Книга розрахована на науковців, 
викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України. 
 
 



63.3(2Ук) 
Д 36 
 Дерев’яний Ігор. Сила волі :  Євген Коновалець 
/ Ігор Дерев’яний. – Львів : Часопис, 2013. – 128 
с. 
 Перед Вами – історія людини, яка створила найуспішніший український 
політичний проект минулого століття – Організацію українських націоналістів, 
поєднавши енергію двох поколінь – досвідчених вояків доби Української Народної 
Республіки та молодь генерації Бандери і Шухевича. 
 Історія фронтового офіцера, творця однієї з найкращих частин української 
армії у війні за державність 1917 – 1921 років. Історія військовика, який умів 
воювати, але чудово опанував політичні методи боротьби. Історія політика, котрий 
робив усе, щоб об’єднати Схід і Захід. Історія лідера, що після поразки зумів 
дати нову надію й підняти на нову боротьбу. Євгену Коновальцю довелося 
відповісти на виклики, що визначили перебіг української історії. Що це були за 
рішення? Якими були їхні наслідки? Які дилеми стояли перед ним?  
 У книзі – документи та свідчення очевидців, власні спогади, унікальні 
фотографії. Усе, що допоможе зрозуміти силу волі людини, здатної змінити час. 
 
63.3(2Ук) 
Є 15 
 Євген Коновалець : життя, віддане за націю : 
(до 120-ї річниці від дня народження Є. М. 
Коновальця (1981 – 1938), українського військового 
і політичного діяча, полковника армії УНР, голови 
проводу ОУН) : бібліографічна стрінка / Бучацька 
центральна районна бібліотека, підготувала Н. Г. 
Лестюк. – Бучач, 2011. – 14 с. 
 Видання містить сторінки біографії та героїчної діяльності 
провідника ОУН полковника Євгена Коновальця. Доповнюють 
біобібліографічну сторінку поради бібліотечним працівникам та 
список літератури. 
 Для бібліотечних працівників та широкого кола читачів. 
 
 
 
63.3(2Ук) 
У 450 
 Український визвольний рух / Відповідальний 
редактор Руслан Забілий. – Львів : Центр досліджень 
визвольного руху, 2010. – 224 с. 
З видання читач дізнається про те, як Євген Коновалець зміг 
об'єднати різні націоналістичні течії, чому бойовики Організації 
українських націоналістів проводили атентати та як до цього 
ставився  
митрополит Андрей Шептицький, якою була роль греко-католиків у 
визвольній боротьбі і чи мали націоналісти культ лідера. 
 
 



63.3 (2 Ук) 
Л 64 
 Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія галицького 
стрілецтва  
/ М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. – Львів : Каменяр, 
1991. – 200 с. 
 Автори книги розкривають драматичний літопис галицького 
стрілецтва: бойовий шлях легіону Українських Січових Стрільців, 
Української  Галицької Армії, трагедію червоних галицьких 
стрільців, які у 30-ті рр. потрапили під каток сталінських 
репресій, про повоєнну долю військової еміграції. 
 
 
 
 
63.3 (2 Ук) 
Л 64 
 Литвин М., Науменко К. Українські Січові 
Стрільці / М. Литвин, К. Науменко. – К. : Знання, 
1992. – 48 с. 
 Нетлінна пам'ять народу зберегла хвилюючі спогади і пісні 
про бойові звитяги легіону Українських Січових Стрільців у 
битвах з царськими військами на Прикарпатті і Надзбруччі, про 
трагедію Окремого полку на Наддніпрянщині. Ці події знайшли 
своє відображення в даній брошурі, написаній на основі 
маловідомих архівних матеріалів. Для лекторів, істориків, 
краєзнавців, широкого кола читачів. Вдумливим, допитливим, 
кмітливим. Українські Січові Стрільці. Автори: кандидати 
історичних наук М.Р.Литвин та К.Є.Науменко. Випуск приурочений 
500-річчю козацької слави. 
 

 
 

 
 

63.3 (2 Ук) 
Г 61 
 Головацький І. Віхи української історії / І. 
Головацький. – Львів :  
НВФ «Українські технології», 2006. – 300 с. 
У книзі представлені періодичні публікації автора про окремі 
історичні події в Україні та за її межами, а також про видатних 
українських наукових і громадсько-політичних діячів. Для 
широкого загалу читачів: молоді, яка цікавиться історичним 
минулим України, і науковців. 
 
 

 
 
 
 



 
 
63.3 (2 Ук) 
 Боднарук І. Молитва до України / І. Боднарук. 
– Львів : Сполом,  
2000. – 576 с. 
 Зібрання науково-публіцистичних статей, присвячених історії 
України. Вперше до наукового обігу залучено неопубліковані 
документи Івана Боднарука із архівів діаспори. Для істориків, 
політологів, дипломатів, краєзнавців, студентів. 
 
 

 
 

 
63.3(2Ук) 
Б 140 
 Багацький В. В., Кормич Л. І. Історія України 
: підручник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К. : 
Алерта, 2010. – 338 с. 
 Автори цього підручника складали його з урахуванням сучасних 
досягнень в історичній науці. В підручнику розглянуто основні 
періоди формування території, суспільства і держави України та 
політичні, соціальні і духовні проблеми її розвитку. 
 Рекомендується учням, студентам, аспірантам і викладачам. 
 
 

 
 
 
 
 
 
63.3(2Ук) 
Б 772 
 Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – 
К. : Академвидав,  
2010. – 688 с. 
 У посібнику уточнено деякі формулювання, конкретизовано 
висвітлення окремих подій. Проаналізовано сучасні соціальні, 
економічні та духовні процеси і тенденції. Посібник прислужиться 
студентам і викладачам ВНЗ, буде корисним усім, хто прагне пізнати 
минуле нашого народу.  
 
 

 
 

 
 
 



 
 
63.3 (2 Ук)  
І-90 
 Історія України / За ред. Ю. Зайцева. – Львів 
: Світ, 2002. – 488 с.  
 Істотно доповнене та допрацьоване з урахуванням новітніх 
досягнень української і зарубіжної історичної науки видання 
відтворює історію України від найдавніших часів до початку ХХІ 
ст.Для студентів вищих навчальних закладів. 
 
 

 
 
 
 
 
63.3(2Ук) 
Н 30 
 Нартов В. В. Історія України з давніх-давен до 
сьогодні / В. В. Нартов. – Х. : Клуб сімейного 
дозвілля, 2006. – 352 с. 
 15 років тому на карті світу на одну державу стало більше, 
і називається вона – Україна. Походження слов’ян, поява і 
формування українського етносу, роль та значення козацтва та 
виникнення суверенної України – ось далеко не повний перелік тем, 
яких торкається автор. 
 
 

 
 
 
 
 
63.3(2Ук) 
С 24 
 Світлична В. В. Історія України : навчальний 
посібник для студентів неісторичних спеціальностей 
вищих закладів освіти / В. В. Світлична. – К. : 
Каравела, Львів : Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 
2003. – 308 с. 
 Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції 
у відповідності з навчальною програмою курсу. Призначено для 
студентів неісторичних спеціальностей, а також для широкого загалу 
читачів. 
 

 
 

 
 



 
63.3(2Ук) 
Н 73 
 Новітня історія України (1900 – 2000) : 
підручник / А. Г. Слюсаренко та ін. – К. : Вища 
школа, 2002. – 719 с. 
 Висвітлено питання формування української національної 
ідеї, утворення національних політичних партій, участь України у 
першій світовій війні, українську революцію та її наслідки. 
Викладено проблеми, пов’язані з періодом радянсько-більшовицикої 
доби. Розглянуто період після проголошення незалежності. Для 
студентів історичних спеціальностей. 
 
 

 
 
 
63.3(2Ук) 
Т 47 
 Тищенко В. Лаконічна Україна : навчальний 
посібник / В. Тищенко. – Львів : Сполом, 2007. – 
320 с.  
 Посібник вміщує тести і відповіді з історії України, 
історичні есе, а також авторську Програму курсу історії України 
для вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.Для 
викладачів, студентів та всіх, хто бажає швидше і міцніше 
запам’ятати важливі моменти Вітчизняної Історії.  
 
 

 
 
 
 
 
63.3 (2 Ук) 
С 89 
 Субтельний О. Україна : історія / О. 
Субтельний. – К. : Либідь, 1993. – 720 с. 
«Історія України» Ореста Субтельного – ґрунтовний підручник  
з української історії нерадянського штибу, на якому згодом вчилося 
не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою 
класикою навчально-історичної літератури, перевидавався в нашій  
державі десятки разів. 
 


