Тема уроку: Боротьба ОУН-УПА в 40-х - на початку 50-х років.
Мета:
поглибити, конкретизувати і узагальнити знання про діяльність ОУН УПА, дати оцінку діяльності ОУН -УПА;
розвивати вміння збирати і аналізувати інформацію з різних джерел,
систематизувати знання, готувати аргументовану відповідь, вести дискусію з
даної проблеми на основі набутих знань з історії; сприяти розвитку історичної
свідомості учнів, критичному осмисленню історичних подій;
виховувати учнів у дусі патріотизму, толерантності, утвердження ідеалів
демократії; виховувати активну громадянську позицію.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.
Форма уроку: диспут (обговорення дослідженої проблеми).

Очікувані результати:
у процесі уроку учні мають закріпити й розвинути здобуті знання, уміння й
навички: визначати загальне й відмінне; складати портрети лідерівполітиків та людей; аргументовано захищати свою точку зору, свою
позицію; аналізувати події та явища; формувати й відстоювати власне
ставлення до вивчених подій, явищ та діяльності історичних персоналій;
зіставляти свою точку зору з точкою зору інших; персоніфікувати події.
Наочність:
уривки
документального
фільму «Собор на
крові»,
уривки художніх
фільмів
«Нескорений»,
«Вишневі ночі»,
історична та
публіцистична
література
Основні поняття:
ОУН – організація українських націоналістів – український політичний
рух, що ставив за мету встановлення незалежної української
держави.
Буржуазні націоналісти – традиційний ярлик комуністичної системи, що
стосувався тих, хто виступав за збереження національної мови,
культури, звичаїв, історичних традицій рідного народу.

Трагедія історії не в боротьбі правди проти
неправди, а в боротьбі різних правд.
Гегегь
Неправда - не горе, а горе - прийняти неправду.
І жити спокійно, і дихати гноєм і так
Зростати во лжи, що не чути її.
Євген Заболотній

Хід уроку
І. Організація класу.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Вступне слово вчителя:

Кожна людина, як
і все свідоме людство, живе у трьох вимірах: учора, сьогодні і завтра. Учора
– це наша історія. Ми майже не знали її. А вона бездонна, невичерпна
криниця духу мудрості, перемог і страждань. Кожен народ, якщо він
справжній народ, має свою власну історію. Сьогодні, коли на рідній землі
йде будівництво незалежної держави ми зобов`язані розібратися з нашою
історією, з життям попередніх поколінь, які в лихоліття війни воювали і
вмирали заради ідеї. Якої саме ідеї? Чи праві вони були? Звернімось до
епіграфа нашого уроку. Отже, наша тема: «Боротьба ОУН -УПА у 40-х – на
початку 50-х років». Завдання класу: по ходу уроку записати основні тези
виступів та висновки уроку.
ІІІ. Узагальнення та систематизація знань та навичок
Метод „Гроно ”
Вчитель:
- Які асоціації у вас викликає період 1939–1953-х років (14 років) на

західноукраїнських землях?
Відповіді учнів:
Це були роки :
 Другої світової війни;
 Великої Вітчизняної війни;
 величезної мужності та героїзму людей;
 партизанського руху і підпілля;
 прорахунків сталінського керівництва у війні;
 сталінського тоталітаризму;
 введення радянських військ на території Західної України згідно з
таємним протоколом про сфери впливу ж СРСР – Німеччиною;
 мрій західних українців щодо кращого життя;
 тотального контролю над населенням;
 націоналізація і колективізація на західноукраїнських землях;
 це роки масових депортацій населення;
 розвитку безкоштовної освіти та медичного обслуговування;
 відкриття українських шкіл;
 це роки колабораціонізму;

 повоєнної героїчної відбудови;
 боротьби ОУН -УПА проти радянської влади на західноукраїнських
землях.
2. Створення історичних портретів.
Вчитель:
- Яких політичних діячів і просто людей цього періоду ви хотіли б
згадати?
Відповіді учнів:
- Йосипа Сталіна, Степана Бандеру, Романа Шухевича, Олену Телігу,
Андрія Шептицького, Йосипа Сліпого.
- Намалюйте, будь ласка, портрети цих діячів.

Портрет Сталіна
Учениця:
Освіту одержав у духовній семінарії. Наполегливий, впевнений в собі,
добре знав роботу з кадрами. Дуже обережний (ніколи не літав
літаком), всюди бачив ворогів, дуже грубий, жорстокий (при
невстановлених обставинах загинула його дружина).

Портрет Бандери
Учень:
Виріс в сім’ї священика, де
панувала атмосфера українського
патріотизму і національно-культурних
традицій, навчався на агрономічному
факультеті Львівської вищої
політехнічної школи.

Після створення
ОУН відразу ж
вступив до неї, а в
1933 році його
призначили
крайовим
провідником ОУН
(керівником ОУН на території Західної України). Степан Бандера дійшов
висновку, що вибороти незалежність України мирними способами
неможливо, бо жодна імперія добровільно не захоче повернути землі
українському народу. Тому необхідно покладатися лише на військову
силу. Він почав створювати партизанські загони ОУН для боротьби проти
чужинців. Разом з німцями він увійшов у Львів і 30 червня 1941 р. ним
було проголошено Акт відновлення української держави.

Портрет Романа Шухевича
Учень:
(псевдонім: Тарас Чупринка, Тур), 1907 –
1950 рр. військовий діяч, член УВО-ОУН з
1925 року. Після розколу ОУН приєднався
до фракції Бандери, увійшовши до проводу
ОУН-Б. У 1938 році нелегально прибув у
Карпатську Україну, брав участь у
створенні Карпатської Січі.

У 1941 р.
фактично
командував
батальйоном
«Нахтігаль» (був
утворений з
українських
добровольців,
підтримував
німецьку сторону
у боротьбі з радянською армією). Восени 1943 р. став Головним командиром
УПА. В липні 1944 р. обраний головою Генерального секретаріату й
головним секретарем військових справ ГГВР. Після вступу в західні області
України Червоної армії ще кілька років керував партизанською боротьбою
УПА проти радянського режиму. У березні 1950 року загинув у бою біля
с. Білогорща під Львовом.

Портрет Олени Теліги:
Учениця:
А я хочу сказати від імені Олеги Теліги,
вона мені дуже сподобалась як жінка, як
патріотка, що принесла своє життя в жертву
великій ідеї - незалежності батьківщини.
Я, Олега Теліга, дочка відомого
інженера-гідротехніка, професора Івана
Шовгенева, народилася в 1907 р. у
Петербурзі.
революція, наша родина переїхала до Києва.
Коли
спалахнула
революція, наша
родина переїхала
до Києва. Я
навчалася в
трудовій школі.
Рятуючись від
кривавої,
посланої Ленинім
у Київ
«муравйовщини», батько емігрує до Чехословаччини. Зашморг «червоного
терору» загрожує й мені, каральні органи все настирливіше «чіпляють» на
мене відповідальність за батька-націоналіста.
Оскільки більшовицька влада законної візи на виїзд не дала, ми з матір’ю
у 1923 р. біля Кам’янця-Подільського перейшли кордон нелегально.
Пережите у Києві, побачене в Чехії, залишило глибокий слід у моєму серці:

скрізь відверта неповага до рідного народу, його мови, історії, культури. Я в
однаковій мірі ненавиділа як сталінізм, так і гітлеризм, хоча радянські засоби
масової інформації весь час зводили наклепи про мою «співпрацю» з Третім
рейхом.
У складі похідних груп ОУН, очолюваних Олегом Ольжичем, у вересні
1941 р. я нелегально прибула до Києва, щоб гуртувати навколо себе патріотів,
чинити опір фашистським окупантам. Редагувала тижневик «Літаври»,
співпрацювала з газетою «Українське слово», друкувала антигітлерівські
статті. Моє гасло: «Не треба слів! Хай буде тільки діло!», яким і
розпочинається вірш «Сучасникам», а закінчується
підсумовуючою строфою:
«Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив,
Та там, де треба, – я тверда й сувора.
О краю мій, моїх ясних привітів
Не діставав від мене жодний ворог».

Портрет Андрія Шептицького
Учень:
Безмежний авторитет серед населення
Східної Галичини мав митрополит УГКЦ з
1900 р. Андрій Шептицький. В своїй
пастирській діяльності він робив наголос
на культурному відродженні українського
населення, активно сприяв формуванню національної державності. Не
випадково царський уряд протримав його два з половиною роки в ув'язненні,
коли окупував Галичину у 1914 р. А.Шептицький здобув свободу завдяки
революції в Росії, після чого поринув у роботу, пов'язану з утворенням і
зміцненням Західноукраїнської Народної Республіки.

Під час
українськопольської
війни1918-1919
рр. він був
інтернований
польськими
властями. Коли
його звільнили,
він поїхав у Рим,
а потім тривалий час відвідував українські поселення в Америці і боровся
разом з Є. Петрушевичем за зміцнення міжнародного статусу Східної
Галичини і відновлення національної державності. Після повернення в
Польщу у вересні 1923 р. його було заарештовано й і протримано у Познані,
подалі від України. Лише після втручання папи римського він дістав
можливість повернутися у Львів і продовжити служіння церкві на посаді
митрополита.
Відносини між очолюваною А.Шептицьким УГКЦ і Польською
державою були унормовані конкордатом з Ватиканом 10 лютого 1925 р.
Виконуючи умови конкордату, греко-католицькі єпископи склали присягу на
вірність державі і зобов’язалися зробити все, щоб забезпечити лояльність
всього духовенства. Разом з тим церковні ієрархи боролися за дотримання тих
прав, які були гарантовані українцям законами і договорами. Зокрема, вони
гостро реагували на ігнорування прагнень українців мати свою вишу школу,
на колоніальну шкільну політику польського уряду, на політичні репресії, на
дискримінацію української мови і культури. У зв'язку з цим А.Шептицький
радив священикам і віруючим співпрацювати з націоналістичними суспільнополітичними організаціями. Проте митрополит Андрій завжди і найбільш
рішуче засуджував терористичну складову у боротьбі ОУН з польською

адміністрацією. У міжвоєнний період А.Шептицький, як і все керівництво
УГКЦ, обстоював ідею незалежності та соборності України. УГКЦ
засуджувала окупацію Польщею Галичини, насильну полонізацію краю та
антиукраїнську національну політику польського уряду.
Митрополит А.Шептицький неодноразово наголошував на необхідності
об'єднання всіх християн України навколо Київського патріархату в єдності з
Римським престолом, але не знайшов
розуміння з боку окремих ієрархів церкви
та української інтелігенції. Після смерті
А.Шептицького (1944) його наступником
став Йосип Сліпий.
Портрет Йосипа Сліпого
Учень:
Патріарх і Кардинал Йосип СліпийКоберницький-Дичковський, народився
17 лютого 1892 р. в селі Заздрість,
Теребовельського повіту в
Галичині. Гімназію
закінчив у
Тернополі (1911 р.),
згодом студіює у
Львівській
Духовній
Семінарії, а
з 1912 р. в —
Інсбруці, де й
одержує
ступінь доктора
богослов'я в 1916 р.

Друга світова війна не перериває діяльності Ректора Сліпого.
22 грудня 1939 р. під час першої більшовицької окупації Митрополит
Андрій висвячує о. Йосифа на єпископа. Після смерті Слуги Божого Андрія
1 листопада 1944 р. серед руїн нашої Церкви і Народу архієпископ Йосип
стає Главою Церкви-Мучениці і духовним Батьком Народу. 11 квітня 1945 р.
заарештований, за віру засуджений в Києві на 8 років примусових робіт у
сибірських таборах. У 1953 р. засуджений знову на заслання. Третій раз
засуджений в 1957 р. на сім років ув'язнення і каторжних робіт, і четвертий
раз в 1962 р. засуджений на ув'язнення в Мордовії. Разом — 18 літ
ув'язнення, заслання, тюрем, каторжних робіт. Папа Іван XXIII у 1960 р.
номінує Митрополита Йосипа Кардиналом "іn ресіоrе".
9 листопада 1963 р. звільнений з каторги стараннями папи Івана XXIII
прибуває до Риму. Бере участь у II Ватиканському Соборі. 25 лютого 1965 р.
папа Павло VI номінує його на кардинала.
Впродовж 21 року на волі відвідує всі українські поселення в світі, об'єднує
український єпископат у Синод Української Церкви, в 1975 р. приймає титул
Києво-Галицького Патріарха, в очікуванні на визнання його папою, купує
монастир для монахів-студитів і збирає їх, розсіяних по світі, основує і будує
Український Католицький Університет св. Климента папи з храмом Святої
Софії. Весь час на волі переповнений безупинною працею та багатогранною
діяльністю, молитвами за свою Церкву і Народ і на славу Бога та благо
Народу.
Спочив у Бозі 7 вересня 1984 року при храмі Святої Софії в Римі. У 1992 р.
мощі Патріарха Йосипа перенесено до Львова у крипту архикафедрального
собору Св. Юра.
3. Рух опору в Україні під час Великої Вітчизняної війни і після. Метод
„Мозковий штурм”.
1. Що таке Рух опору?

2. Що характерно
для
антифашистського
руху опору в
Україні?
3. Що ми знаємо
про ОУН?
4. Мета її
створення?
5. Хто був першим
керівником ОУН?
6. Яка основна форма боротьби використовувалася оунівцями до Другої
світової війни?
7. Що таке терор?
8. Чому вони вдалися до терору?.
9. Якою є подальша доля Є. Коновальця?
10. Які керівники з’явилися у ОУН після смерті Є. Коновальця?
11. Що сталося з ОУН напередодні
Другої світової війни?
12. Що таке
колабораціонізм?
13. Наведіть
приклади
колабораціонізму.

4. Міні-дискусія.
1. Чи можна називати
людей, що йшли на
співробітництво з
гітлерівською
Німеччиною,
зрадниками?
2. Що спонукало людей
йти на службу до
окупантів:
·

страх за своє життя і життя близьких;

·

кар’єризм, прагнення пристосуватися
до нових умов життя;

·

вплив нацистської пропаганди, яка
підкреслювала негативне
ставлення сталінського керівництва до

радянських військовополонених і цивільного населення, що залишилося
на окупованій території;
·

прагнення за допомогою Німеччини боротися за незалежність
України, бажання помститися радянській владі за всі кривди, що їм
вона завдала (репресії, розкуркулення тощо);

·

ідеологічне неприйняття радянської влади, комуністичної ідеології?

3. Чи можна називати зрадниками бійців дивізії СС «Галичина»?
4. Яка подія відбулася 30 червня 1941 р. у Львові?
5. Ваше ставлення до цих подій?
6. Коли створено УПА?
7. Хто керував УПА?

5. Обговорення
порушеної проблеми.
(виступи учнів)

- Я думаю, що це й було
причиною того, що
населення почало
сприймати націоналізм
західних областей як
альтернативу існуючому
радянському режиму.
- А я читав, що іноді бандерівці та радянські партизани домовлялися
між собою про ненапад, наприклад, це відбувалося між націоналістами і
партизанськими

загонами С. Ковпака і Медведєва.

-

Боротьба ОУН-УПА охопила майже
всю територію України.
Сьогодення дає нам все
нові матеріали про
підпілля на Донеччині,
Луганщині та інших
регіонах. У підпіллі
з Оленою Телігою був
перспективний публіцист з
Попільні Кошик. У селищі
Корнин нашого району діяла підпільна
організація ОУН. Отже, і наш краї не був
таким «далеким» від Західної України.

- Багатонаціональний склад УПА також
свідчить про масову непокору радянській
владі.

- Але ми знаємо, що
жорстокість у тій війні
була з обох сторін,
націоналісти вбивали,
розстрілювали ні в чому
не винних людей тільки за
те, що вони приїхали
працювати в Західну
Україну зі Східної території (це інженери, учителі музики). За що їх треба
було вбивати? Це справедливо?
Вчитель:
- Давайте подивимося уривок з фільму «Вишневі ночі».

- Справедливо, бо оунівці вбивали всіх, хто
співробітничав з радянською владою, а як же інакше?
– Інакше? Життя
людини, ми знаємо,
найцінніше, що є на
землі, а тут людей
вбивали взагалі ні за
що. Це ненормально. А
скільки вони погубили
вояків Радянської
Армії, які виганяли
фашистів з території
Західної України?
Якщо б не мужність і
героїзм простих воїнів,
німці б, може, панували не тільки в

Україні, а й у всьому світі. Тому, я

вважаю, що оунівці поводилися, як бандити.
-

Пропоную переглянути ще один уривок із фільму. Це фільм
«Нескорені» про долю Романа Шухевича.
(Перегляд уривку з фільму)
– А я не згодна з тобою,
жорстокістю оунівці
відповідали на
жорстокість органів
НКВС. Послухайте, що
записав у своєму
щоденнику у 1945 р. О.
Довженко, він це почув у
розмові з одним з

учасників боротьби в Західній Україні. Довженко пише:
«Одного националиста я повесил вниз головой и жег на медленном огне,
вырезал из него куски мяса…, а он, гадюка, так и умер, крича «Славься,
Украина!» Сколько я их перемучил…»
Учитель:
Слід додати, що в
даному випадку ми
маємо справу з
жорстокістю окремих
людей чи нелюдів, але
ми знаємо про
депортацію людей з
Західної України на
державному рівні.
На державному рівні проводилась депортація населення, що підтримувало
УПА. На Схід було виселено 200 тис. співучасників бандерівських угрупувань.
А всього, враховуючи «розкуркулення», у 1945–1950-х роках було
депортовано близько 500 тис. західних українців (це 65 906 родин), що суттєво
підірвало визвольний рух, і він пішов на спад.
А яке ставлення до діяльності ОУН-УПА у наш час?
Учень:
В Києві воїни УПА
намагались пройти
Хрещатиком, а у Львові
колишні воїни УПА
зібралися перед ратушею
з вимогою визнати їхній
рух національновизвольним і надати їм
статус ветеранів війни.

Один з воїнів УПА казав: «Хочу дочекатися такого рішення, бо я
чотири роки був у лісах, вісім років відсидів у концтаборі. А мені вже 80
років. Скоро помру. І хочу дочекатися такого рішення офіційно».
Вчитель:
- Яка ваша думка, дочекається свого цей чоловік чи ні?
(Відповіді учнів)
- То ж до якого висновку
ми дійдемо в нашій
дискусії: „ Воїни ОУНУПА - герої – борці за
незалежну Україну»,
«ОУН-УПА –
фашистські запроданці»
чи «Не визначився».?

6. Метод «Займи позицію»
(учні займають місце біля відповідних
написів)
Оголошення опитувань
учнів 11-А,11-В класів.
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