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Чому Повстала --Українська Повстанська Армія?
Спочатку ІІ-гої Світової Війни всі українські землі окупували большевицькі
війська. В 1941 році почалася війна між Німеччиною і СССР. В той час
український нарід хотів скинути большевицький режим, і побудувати новий
лад.
Організація Українських Націоналістів, взявши провід у свої руки,
проголосила Відновлення Української Держави 30-го червня 1941 року.
НІМЦЯМ це не сподобалося і вони виступили проти того, арештуючи
визначних членів ОУН. Ввесь український нарід обурився проти такого
вчинку німців.
Провід ОУН став тоді шукати інших доріг для оборони своїх
прав перед німцями.
Тимчасом почав організовуватися самооборонний рух проти німецьких
окупантів незалежно від постанов ОУН. ОУН не перешкаджала, а попирала
самооборонний рух, який творився в різних частинах України відірвано від
себе. Найсильніше той рух проявлявся на Волині та в Карпатах. Скоро з цієї
самооборони створилася сильна збройна сила під назвою Українська
Повстанська Армія, скорочено УПА. В ряди УПА з'являлися українці й
українки, з усіх частин України, зі всякими професіями: селяни, робітники,
інтелігенція.
Початок повстання УПА записано на 1942 рік /14-го жовтня/. Провід ОУН
уформив УПА на чотири групи, а саме: УПА ПІВНІЧ, УПА ЗАХІД, УПА
ПІВДЕНЬ, і УПА СХІД. Скоро повстанський рух в Україні став масовим
явищем.
Коли німецькі війська почали відступати на захід, большевики починали
відчувати свою перемогу й ставали більш відважні. Вони почали скидати
парашутистів у ті околиці, де були відділи УПА. 3 ними треба було
провадити боротьбу. Ще перед остаточним окупованням українських земель
большевиками, вони мали відомості про існування УПА і скоро тоді почали
думати, як зліквідувати її. Справа була не легка, бо велика частина молоді
була в рядах УПА, а ідейно з нею, був цілий український нарід.
Прийшло до боїв з большевиками, які відбувалися найбільше на Гуцульщині,
в Карпатах, Сокальщині в Кремянеччині й за річкою Случ. Вороги побачили,

ЩО УПА сильніша,

як вони думали і знищити її легко не вдастся.
Большевики почали вживати інших засобів, вони пустили до продажі
затроєні застрики, які були потрібні раненим та хворим в УПА. Підпілля
зуміло спроваджувати ліки з Будапешту та Варшави.
Большевики договорилися з Полщею та Чехословаччиною, щоб закріпити
кордон та недопустити частини УПА на захід, куди посилав їх головний
командир Тарас Чупринка для пропаганди. Але це на помогло, призначені
відділи УПА перейшли кордон і дісталися до Німеччини, де вони склали
зброю перед окупаційною американською владою.
Большевики хотіли вповні зліквідувати УПА, але це їм не вдалося. УПА ще
довго боролася, щоб доказати ворогам, що український нарід не здастся доти,
поки не здобуде свою державу.
Програма Літніх Таборів для Молодшого Юнацтза СУМА на 1977 рік
опрацювала Б. Сидор-Чарторийська

Що Це --Українська Повстанська Армія?
За княжої доби українське військо називалося Княжа Дружина, за
козацької доби Запорозька Січ, а третій рід війська називалися СІчові
Стрільці. Після них були Українські Повстанці. Перший відділ УПА
зорганізувався на Поліссі в жовтні 1947-го року.
Українська Повстанська Армія (УПА) билися з большевиками й
німцями. Провідником УПА був Тарас Чупринка -(Роман Шухевич).
Большевики й німці нищили Українці, а упісти боронили їх. Вони мешкали в
лісі у землянках, окривалися під деревами й кущами, а люди з сіл носили їм
потайно їсти, щоб німці та большевики не бачили.
Мета УПА була оборонити Український нарід від ворогів, вигнати їх з
України, і здобути самостійну, соборну, Українську державу.
ОУН - це є скорочення назви Організації Українських Націоналістів.
Українські націоналісти це українські патріоти, які працюють все своє
життя для добра української нації. Коли Україна була у московській неволі,
найважнійшою метою мала вона визволити Україну щоб вона стала вільною,
самостійною, незалежною державою. Сьогодні, коли Україна здобула свою
незалежність, ОУН допомагає Україні в її розбудові як могутня держава.
ОУН повстала 2-го лютого 1929-го року. ОУН створено, щоб об'єднати

гурти, які працювали щоб ширити і поглибити ідейно-політичні революції
серед українського народу. Перший провідник ОУН, це був полк. Євген
Коновалець. Після смерти Коновальця, Другий Великий Збір ОУН вибрав
Степана Бандери. Степан Бандера був головою аж до смерти 1959-го року.
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УПА
1. Що три букви УПА означають?
У – Українська
П – Повстанська (Таємна)
А – Армія
2. Як називалися хлопці і дівчата які були члени У.П.А?
Упівці
Тут можна пояснити одинокість між:
УПА – Упівець
СУМ – Сумівець
3. Де ховалися /жили Упівці?
Упівці ховалися в лісі в землянках, скривалися під деревами й кущами,
а люди з сіл носили їм потайно їсти, щоб нечемні люди (німці-большевики)не
бачили. Звірята ховаються в лісі. Де? Як?
4. Проти кого боролися Упівці?
Упівці боролися проти нечемних людей, які не давали українцям жити
спокійно в Україні.
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УПА
1. Що три букви УПА означають?
У – Українська
П – Повстанська (Таємна)
А – Армія
2. Як називалися хлопці і дівчата які були члени У.П.А?
Упівці
Тут можна пояснити одинокість між:
УПА – Упівець
СУМ – Сумівець
3. Де ховалися /жили Упівці?
Упівці ховалися в лісі в землянках, скривалися під деревами й кущами,
а люди з віл носили їм потайно їсти, щоб нечемні люди (німці-большевики)не
бачили. Звірята ховаються в лісі. Де? Як?
4. Проти кого боролися Упівці?
Упівці боролися проти нечемних людей, які не давали українцям жити
спокійно в Україні.
5. Хто був голова УПА?
Голова УПА був Ген-Хор Роман Шухевич/Тарас Чупринка.
6. Чому УПА повстала?
Українська Повстанська Армія повстала, щоб Україна стала вільною.
Щоб українці мали право жити спокійно і весело в Україні.

7. Де УПА боролася?
УПА боролася проти ворогів України по цілій Україні. УПА
розділювалася і боролася по чотирйох сторонах України.
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УПА
1. Що це є УПА?
УПА це Українська Повстанська Армія.
2. Чому Повстала Українська Повстанська Армія?
УПА повстала на Україні, бо її вороги хотіли знищити Україну і українців.
3. Коли постала Українська повстанська Армія?
УПА повстала на Поліссі в жовтні 1942 р.
4. Хто провадить дії УПА?
Органами військової влади в УПА є Головний Комадир та його Щтаб, себто
Головний Щтаб УПА.
5. Хто був головний командир УПА?
Головний Командир УПА був Ген.-Хор. Роман Шухевич-Тарас Чупринка.
6. Яка була мета Української Повстанської Армії?
Боронити український нарід від плянового фізичного винищування ворогів та
здобути Самостійну, Соборну, Українську Державу.
7. Як виглядав поділ УПА в Україні?
УПА ПІВНІЧ

УПА ЗАХІД

УПА СХІД

УПА ПІВДЕНЬ
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УПА
1. Що це є УПА?
УПА це Українська Повстанська Армія. УПА діяла підпільно. Упівці вживали
“псевда”, щоб ворог не запізнав дійсність членів. Псевда забезпечували життя упівцям і
їхніх родин.
2. Чому Повстала Українська Повстанська Армія?
УПА повстала на Україні, бо її вороги хотіли знищити Україну і забрати волю для
українців.
3. Коли і де постала Українська повстанська Армія?
УПА повстала на Поліссі в жовтні 1942 р.
4. Чому УПА повстала на Поліссі?
На Поліссі, в той сам час натискали німці, большевики, і поляки.
5. Як виглядає Повстанський табір?
Повстанський табір діяв далеко в лісі, під прикриттям дерев і кущів.
6. Хто зорганізував перший відділ У.П.А?
Командир Остап -- Сергій Качинський
7. Хто провадить дії УПА?
Органами військової влади в УПА є Головний Комадир та його Щтаб, себто
Головний Щтаб УПА. Оранізаційна система УПА є трійкова, то значить, що вища
одиниця складається з трьох сотень.
8. Хто був головний командир УПА?
Головний Командир УПА був Ген.-Хор. Роман Шухевич-Тарас Чупринка.
9. Яка була мета Української Повстанської Армії?

Боронити український нарід від плянового фізичного винищування ворогів та
здбути самостійну, прогнати всіх ворогів з України, здобути Самостійну, Соборну,
Українську Державу.
10. Як виглядав поділ УПА в Україні?
УПА ПІВНІЧ

УПА ЗАХІД

УПА СХІД

УПА ПІВДЕНЬ

