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National resistance movement in Ukraine in 1940s-middle of 1950s.
The research conducted from July 1999 to May 2000 is completed. Practically, all aims of the
research have been achieved. During this year, I visited the state archives of Ukraine, Poland,
Russia and Baltic countries, collected materials and papers on the topic.
The conducted research allowed me to prepare for publication the monograph, National
Resistance movement in Ukraine, Belarus and Baltic republics in the 1940s to the middle of the
1950s.
I took part in the Fourth International Congress of the Ukrainian Studies (Odessa, 1999),
Ukrainian national-liberation movement of the 1940s-middle of the 1950s: the successes and
reasons of failure. See: Четвертий міжнародний конгрес україністів. Історія. Частина 2.
Одеса-Київ-Львів, 1999, С. 538-541.
I participated at the conference "Ukrainian historic science on the edge of millennium"
(Chernivtsi, 2000, Ukrainian-Polish confrontation in Galicia in the 1940s).
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Національний рух опору в Україні в 1940 до середини 1950-х років.
За сприянням Американської Ради Наукових Товариств дослідження, що велося від липня
1999 р. по травень 2000 р., завершено. Практично всі заявлені цілі роботи досягнуті.
Підсумком дослідження стала підготовлена до друку монографія "Національні рухи
спротиву в Україні, Білорусі і балтійських республіках в 1940-до середини 1950-х років".

З даною темою я також виступив на 4 Міжнародному конгресі українознавців в Одесі в
1999 р. Моя доповідь: "Український національно-визвольний рух в 1940-х-середині 1950-х
років: успіхи і причини невдач". Див. Четвертий міжнародний конгрес україністів. Історія.
Частина 2. Одеса-Київ-Львів, 1999, с. 538-541.
Інший мій виступ на цю тему - на міжнародній науковій конференції "Українська
історична наука на межі тисячоліть" (Чернівці, 2000). Тема мого виступу: "Українськопольський конфлікт в Галичині в 1940-х роках".

