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Тема: Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Утворення УПА. 

Мета уроку: охарактеризувати рух Опору та його течії. Розкрити внесок руху Опору в перемогу над 

нацизмом. Закріплювати навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, уміння розглядати історичні 

явища в конкретно – історичних умовах. 

План уроку: 

1. Радянський підпільний та партизанський рухи.  

2.Діяльність ОУН –УПА у 1941 – 1944рр.  

Хід уроку 

1. Радянський підпільний та партизанський рухи  

Рух Опору в Україні набув національної забарвленості. Окрім партизанської боротьби та діяльності 

комуністичного підпілля в Україні відбувалась збройна боротьба ОУН та УПА. Радянський партизанський 

рух у своєму розвитку пройшов декілька етапів.  

1-й етап — «зародження і становлення» — тривав із початку війни до кінця 1942 р. Його змістом було 

збирання сил, визначення оптимальних організаційних форм і ефективних методів боротьби у ворожому 

тилу.  

2-й етап — «стабілізації» — триває до середини 1943 р. Поява штабів партизанського руху, матеріальна 

допомога Великої землі дає змогу не тільки боронити власні бази, відбиваючи каральні акції фашистів, а й 

тримати під контролем цілі райони, поступово переходити до здійснення рейдових операцій.  

3-й етап — «активних наступальних дій» — тривав до цілковитого розгрому фашистів. Для цього 

періоду характерні широкомасштабні диверсії, численні рейди в тилу противника, активна взаємодія з 

формуваннями Червоної армії, наступальна тактика бойових дій.  

На початковому етапі війни перші виступи в тилу були нечисленними і неорганізованими. За 

донесеннями із штабу вермахту в Україні дії партизан не були активними аж до квітня 1942 р. Слабкість 

радянського партизанського руху в початковий період війни була зумовлена кількома причинами:  

Наприкінці 30-х домінувала наступальна воєнна доктрина, згідно з якою ворога збиралися бити на його 

власній території, тому розмови про партизанську війну розцінювалися як вияв невіри в перемогу.  

Роздмухування міфу про «армійську змову», яка нібито мала на меті, спираючись на населення, 

повалити сталінський режим. Тому своєрідними заходами проти цієї міфічної загрози стали вилучення та 

знищення в армійських штабах і органах НКВС інструкцій та посібників з питань організації і тактики 

боротьби партизанських формувань, згортання розроблення, випробування і виробництва засобів ведення 

«малої війни», тотальна ліквідація партизанських схованок і баз.  

Підготовку до ведення партизанських дій було відновлено із значним запізненням вже під час війни. 

Із липня 1941 до березня 1942 р. було створено, озброєно і перекинуто в тил ворога 1 846 партизанських 

формувань чисельністю 32 189 осіб, 805 розвідників і зв'язкових, підпорядкованих НКВС. Органи 

державної безпеки за серпень 1941 — червень 1942 р. залишили в тилу ворога або перекинули на Україну 

778 партизанських загонів і 622 диверсійні групи загальною чисельністю 28 754 бійці. Але 93 % цих 

формувань восени 1942 р. припинили існування.  

За три останні місяці 1941 р. у районах Нікополя, Знаменки, Сміли, Черкас, Чернігова, 

Дніпропетровська, Запоріжжя в боях з фашистами загинуло близько 3 тисяч партизан, майже 6 тисяч 

потрапили в полон. Із 113 890 комуністів 21 872 особи зареєструвалися в німецьких органах влади, 34 291 

— знищили свої партійні документи, 6 756 відмовилися від членства в партії.  

На початковому етапі партизанського руху дуже гостро відчувався дефіцит підготовлених 

партизанських кадрів, яким було завдано відчутного удару в роки репресій 1937-1938 рр. До кінця 1941 р. 

так звану підготовку до «малої війни» пройшли лише 15 % усіх тих, хто залишився на окупованій території 

для боротьби в тилу ворога чи був засланий за лінію фронту. Значною перешкодою для розгортання 

партизанського руху була хронічна відсутність кваліфікованих командних кадрів, військових фахівців — 

радистів, мінерівпідривників, шифрувальників. Нове покоління партизанських лідерів значною мірою 

сформувалося уже під час радянсько-німецького збройного протистояння.  



30 травня 1942 р. був створений Український штаб партизанського руху на чолі з Т. Строкачем. 

Найбільшими були загони О. Федорова, С. Ковпака, О. Сабурова, В. Бегми, С. Малинова, М. Наумова, що 

мали по 2-4 тис. бійців. До вересня 1942 р. вони переважно дислокувалися в північно-східних і північних 

районах Чернігівщини й Сумщини, у Брянських лісах.  

Партизанські загони складалися переважно з:  

- партійно-комсомольського, господарського активу;  

- співробітників міліції та органів безпеки;  

- військовослужбовців, які опинилися в оточенні.  

Причини невдач радянського партизанського руху  

- Відсутність підготовлених для підпілля людей;  

- прикрі прорахунки при виборі типу організаційних структур та методів їхньої діяльності; невдалий 

вибір місць базування й способів конспірації;  

- численні факти зради серед підпільників і господарів конспіративних квартир; неякісний добір 

зв'язкових, порушення правил конспірації; 

- відсутність надійних особистих документів; брак продовольства і спорядження.  

На цей час в Україні діяли п'ять великих партизанських з'єднань, близько 900 загонів і понад тисячі 

диверсійних і розвідувальних груп. Партизани відтягли на себе близько 120 тис. ворожих солдатів і 

офіцерів. 

26 жовтня 1942 р. партизанські з'єднання Ковпака і Сабурова з Брянського партизанського краю, з сіл 

Стара Гута і Білоусівка паралельними шляхами вирушили в рейд на Правобережну Україну. На кінець 

листопада 1942 р., пройшовши за ЗО днів з боями 750 км, партизани вийшли у північні райони 

Житомирської області. Завдяки активній діяльності партизанів на півночі Житомирщини і суміжних 

районах Білорусії виник партизанський край, який включав 14 районів з населенням близько 200 тис. осіб.  

2. Діяльність ОУН УПА у 1941-1944 рр.  

Батальйони «Роланд» (350 солдатів та офіцерів), Нахтігаль» (330 солдатів та офіцерів) були сформовані 

у квітні 1941 р. і, на думку керівників ОУН(б), мали скласти основу майбутньої української армії.  

На початку Великої Вітчизняної війни у 26 районах і трьох обласних центрах п'яти областей Західної 

України спалахнули постання проти радянської влади. Ще до появи німецьких військ повстанці захопили 

11 районних центрів, забрали на військових складах Червоної армії 15 тис. рушниць, 7 тис. кулеметів, 6 

тис. ручних гранат, військове спорядження, боєприпаси.  

30 червня бойовики оволоділи радіостанцією і за підтримки українського батальйону «Нахтігаль» 

(«Соловейко»), який увійшов до міста на сім годин раніше за австрійські дивізії вермахту, передали звістку 

про створення уряду Української держави на чолі з прем'єр-міністром Я. Стецьком.  

Уряд Стецька уже 5 липня було розігнано. У Кракові був арештований С. Бандера, 9 липня у Львові був 

ув'язнений Я. Стецько. Обох депортували до Берліна і після допитів відправили до концтабору 

Заксенхаузен. Паралельно діяли націоналісти з ОУН(м) на чолі з О. Кандибою (Ольжичем). Члени ОУН 

утворили міську управу в Києві і намагалися заповнити своїми людьми всі адміністративні установи, 

культурно-освітні, наукові та інші організації.  

5 жовтня 1941 р. явочним порядком у Києві керівні діячі ОУН (м) створили Українську національну 

раду, головою якої став професор-економіст М. Величковський. Націоналісти розглядали цю раду як 

передпарламент майбутньої Української держави. Але 17 листопада 1941 р. окупаційна влада заборонила 

її діяльність.  

Члени похідних груп ОУН(б) використовували легальні й нелегальні можливості — утворювали міські 

управи, сільське самоуправління та інші різні установи, проникали в українську допоміжну поліцію, брали 

участь у створенні й діяльності української преси, культурно-освітніх закладів, усіма засобами 

поширювали серед населення самостійницькі настрої, ідеї відновлення Української незалежної держави.  

6 липня 1941 р. А. Мельник, обстоюючи національно-консервативну ідею, знову звернувся до 

німецького керівництва з черговим проханням: дозволити українцям брати участь у хрестовому поході 

проти «більшовицького варварства». Заступник державного секретаря Німеччини І. Кундт заявив у Берліні 

С. Бандері: «Ми не ваші союзники, а завойовники російсько-радянської території».  

У вересні 1941 р. було заарештовано близько 300 членів ОУН обох фракцій, 15 керівних діячів 

розстріляно. Наприкінці 1941-1942 р. нацисти знову провели арешти і розстріляли оунівців обох фракцій 

у багатьох містах України — у Києві, Житомирі, Чернігові, Кам'янці-Подільському, Харкові та ін. Зокрема 



масові арешти провели гестапівці в лютому 1942 р. у Києві. У ході репресій у 1942 р. тільки в Києві німці 

розстріляли 621 оунівця.  

У камері № 34 київської тюрми залишився напис: «Тут сиділа і звідси іде на розстріл Олена Теліга» і 

зверху намальовано тризуб.  

У вересні 1941 р. перша підпільна конференція ОУН(б) поставила завданням розгортати пропаганду 

серед населення в інтересах підготовки його до активної боротьби з німецькими окупантами, зайнятися 

збиранням і складуванням зброї і масовим навчанням ч ненів ОУН військової справи. Для виконання цих 

завдань Провід ОУН(б) створив Крайовий військовий штаб.  

Але до жовтня 1941 р. провідники ОУН(б) не видавали воєнних указів, до лютого 1943 р. — не було й 

політичних заяв, де б йшлося про широкомасштабну збройну боротьбу з окупантами.  

Перші націоналістичні збройні формування створив на Поліссі Т. Боровець (псевдо Тарас Бульба) ще 

1941 р. під назвою «Поліська Січ». Назву УПА Тарас Бульба вперше застосував для своїх загонів на 

початку 1942 р.  

Але Бульба не підлягав ОУН, а орієнтувався на уряд УНР в евакуації. У жовтні 1942 року назву «УПА» 

запозичила ОУН(б). 

РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ТЕЧІЙ (ОУНІВСЬКИЙ РУХ) 

 
Узагальнення.  

Український народ мав повне право прагнути до здобуття незалежності, проте методи і засоби, що 

застосовувалися ОУН і УПА проти польського населення, не можуть бути виправдані. Не мають 

виправдання і польські акції проти українського населення.  
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