
Семінарське заняття  8. 

 

Тема: Україна в роки Другої світової війни 

 

1.Опір окупантам. Український визвольний рух. 

2.Проголошення Акта відновлення Української Держави.  

3.Поліська Січ. Тарас Бульба (Боровець). 

 

Література: 

П-1: Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України: підруч. для 11 класу 

загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2011, §5. 

 П-2: Турченко Ф. Г., Панченко П. П.,Тимченко С. М. Новітня історія України (1939-

початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Генеза, 2007, §6 

 

Електронні підручники: 

 

1. 10 -klas-istorija-ukrajini-vlasov-2018-stand.pdf розділ 6, § 33 

2.  pik-istoriva-ukraini-11-pometun.pdf, розділ 1 

 

Реферати: 

1. Український визвольний рух та його роль у боротьбі з нацистськими окупантами.  

2. «Акт відновлення української держави» як прояв прагнення українських націоналістів 

відродити українську державність. 

3. Степан Бандера: історичний портрет. 

4.  Склад і доля українського уряду після проголошення «Акту відновлення української 

держави» 30 червня 1941 р. 

5. Соціально-економічна програма ОУН та її значення у розгортанні визвольної боротьби 

на західноукраїнських землях. 

 

Запитання для самоперевірки знань: 

 

1.У чому полягають особливості руху опору в Україні?  

2.Які цілі ставили перед собою представники радянської та національно-визвольної течій 

руху Опору в Україні? 

3.Чому партизани і націоналісти не об’єднали зусилля для спільної боротьби проти 

ворога? 

4. Коли і в якому питанні виявилися перші серйозні розбіжності між ОУН(б) і німецькою 

владою? 

5. Коли було проголошено «Акт відновлення української держави»? 

6.Чому Т. Бульба-Боровець не хотів об’єднуватися з оунівцями? 

7. Які форми боротьби з окупантами використовували вояки   «Поліської Січі»?  

8. У чому проявилась політична еволюція ОУН?  

9. Які основні положення містила соціально-економічна програма ОУН, прийнята на ІІІ 

Надзвичайному великому зборі ОУН-Б? 

 

                                        Методичні рекомендації 

 

1. У відповіді на перше питання слід вказати, що в українському антинацистському русі 

Опору існувало дві течії: радянський рух Опору (партизани і підпільники) та 

національно-визвольний рух Опору на чолі з ОУН.  

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-istorija-ukrajini-vlasov-2018-stand.pdf


    Рух Опору – підпільна і повстанська боротьба населення окупованих Німеччиною 

та її союзниками під час Другої світової війни територій проти загарбників.  

Рух Опору в Україні 

Радянська течія Національно-визвольна течія 

Партизанські загони та підпільні організації Організація українських націоналістів 

(ОУН) 

Відновлення радянської влади Створення незалежної української держави 

Форми опору: пасивна ( саботаж, відмова виконувати накази німецького командування ) 

та активна ( збройна боротьба ). 

        Національно-визвольний рух Опору на чолі з ОУН прагнув до відродження 

незалежної української держави. До початку війни, як відомо, в ОУН відбувся розкол. 

ОУН-М – прибічники А. Мельника, співробітничала з німцями. В німецькій армії був 

утворений "Легіон українських націоналістів. Мельниківці розраховувала на сприяння 

Німеччини у відновленні української державності. ОУН-Б - прибічники С. Бандери в 

боротьбі за відродження незалежності України, виступали за утворення власної армії.  

      На відміну від радянської влади, ОУН завчасно подбала про організацію підпілля. Ще 

до початку війни для майбутньої роботи на окупованих нацистами територіях стали 

формуватися так звані похідні групи. Цим займались як бандерівці, так і мельниківці.  

     Підпільні оунівські організації були створені в багатьох містах України.  

     Під час війни відбувся перегляд програмних цілей ОУН. Значною мірою це було 

пов’язане з поширенням сфери діяльності організації (вона почала діяти не тільки в 

західних. а і в центральних і східних районах України). У червні 1943 р. відбувся                   

ІІІ Надзвичайний великий збір ОУН-Б. Він виробив соціально-економічну програму 

організації, яка передбачала безкоштовну передачу землі селянам, свободу вибору форм 

господарювання. Проголошувалась рівність у правах та обов’язках у майбутній 

українській державі всіх громадян, що мешкають на її території. 

        ОУН-Б розгорнув роз’яснювальну роботу серед населення, аби донести до нього 

зміст програмних документів. У роз’ясненні: «За що бореться УПА»  її командування 

давало таку відповідь: «За знищення більшовицької і німецької експлуататорсько-

кріпацької системи організації сільського господарства…; за безплатну передачу селянам 

західних українських земель всіх поміщицьких, монастирських і церковних земель; за те, 

щоб велика промисловість була національно-державною, а дрібна – кооперативно-

громадською; за свободу профспілок, за знищення стаханівщини, соцзмагання, 

підвищення норм  та інших засобів експлуатації працюючих; за обов’язкове середнє 

навчання; за свободу друку, слова, переконань, віри й світогляду;  за рівність усіх 

громадян України, незалежно від національності, в державних та громадських правах і 

свободах…».   

  Ця програма здобула широкий відгук серед населення західних земель.  

 

    2. Відповідаючи на друге питання, слід вказати, що 30 червня 1941 р. – 

за ініціативою ОУН-Б у Львові проголошено «Акт відновлення 

української держави», сформований уряд на чолі з Я.Стецьком. 

 Проте, спроба проголошення  самостійної української держави не була 

підтримана Німеччиною. Проти ОУН розпочалися репресії. Гестапо 

заарештувало усіх членів новоствореного уряду на чолі з Я. Стецьком та 

керівника ОУН С.Бандеру. (на фото Ярослав Стецько) 

Всього було  заарештовано близько 300 членів ОУН, 15 керівників розстріляно, 

батальйони розпущено. 

   У відповідь ОУН почала створювати партизанські загони, які у жовтні 1942 р. 

об'єдналися під назвою Українська повстанська армія (УПА) на чолі з Романом 



Шухевичем (псевдонім-Тарас Чупринка). ОУН-УПА не припиняла також антирадянської 

і антипольської діяльності. 

 

         3. У відповіді на третє питання вкажіть, що в серпні 1941 року Т. Бульба-

Боровець, який твердив, що діє від імені уряду УНР у вигнанні,  оголосив себе головним 

отаманом України й організував нерегулярне збройне формування, що називалося 

«Поліська Січ» яке діяло на території Полісся та Волині. Коли ж німці спробували 

розпустити це формування, наприкінці 1941 року, січовики  перейшли до партизанської 

боротьби. Незабаром «Поліську Січ» було перейменовано на Українську повстанську 

армію (УПА), яка вела бойові дії як проти радянських партизан, так і проти нацистів. 

Т.Бульба-Боровець вважав, що згодом партизанська армія має перетворитися в 

регулярну армію майбутньої української держави (УНР), і не хотів об’єднуватися з 

оунівцями. Навесні 1943 р. військові формування ОУН(б), які очолив Р. Шухевич, також 

стали називати себе Українською повстанською армією. Силою зброї бульбівські загони 

було включено до складу цієї УПА, а сам Т.Бульба-Боровець залишив країну.  

   Зрештою, у середині 1943 р. бандерівці взяли під контроль не тільки «бульбівскі», а й 

мельниківські загони і розгорнули партизанську війну великими силами. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


