
22  січня – День  Соборності  України. 
Матеріали  до  усного  журналу  «Сторінками  історії». 

     Мета: виховання  національної  свідомості  учнів  і  людської  гідності; 

відродження  паростків  духовності, формування  у  молоді  рис  громадянина  

Української  держави;  поглиблення  знань  про  історичний  факт  злуки  

українського  народу,  його  значення; виховання  глибокої  поваги  та  

любові  до  Батьківщини. 

 

    1-й  учень: 22  січня – день  Соборності  України. Офіційно в Україні День 

Соборності  відзначається з 1999  року.  

   96  років  тому  це  слово  було  вписане  в  історію  українського  народу,  

але  святковим  днем  українського  календаря  воно  стало  тільки  

віднедавна. Лише  за  умов  державотворчих  процесів  в  Україні  цей  день  

набув  своєї  чинності. 

    2-й  учень:  

                    Україно! Ти  даєш  поетам  крила, 

                    Що  підносять  правду  в  вишину. 

                    Свої  двері  ти  братам  відкрила, 

                    Приєднавши  рідну  «чужину». 

                    І  тобі  єдиній  бути  зроду, 

                    Квітувать  в  поемах  і  віршах, 

                    Бо  в  тобі  великого  народу   

                    Ніжність  і  замріяна  душа. 

   3-й  учень: Так  трапилось,  що  на  протязі  багатьох  століть  історичного  

розвитку  Україна  не  мала  власної  державності  і  єдиної  території. 

Українські  землі  в  різні  періоди  належали  багатьом  державам: найбільше  

Росії, Литві,  Речі  Посполитій,  а  потім  Польщі,  Австро-Угорщині,  а  

згодом  Румунії  та  Чехословаччині. 

   На  період  першої  світової  війни  вся  Наддніпрянщина  належала  Росії,  а  

Західна  Україна – Угорщині.  Але  одним  з  наслідків  першої  світової  

війни  був  розвал  двох  найбільших  імперій  Європи:  Російської  та  

Австро-Угорської.  На  колишніх  теренах  імперій  розпочалося  державне  

відродження  України. 

   4-й учень:  У  березні  1917  року  у  Наддніпрянській  Україні  розпочалася  

національна  революція. Було  обрано  Центральну  Раду, першого  

президента  Михайла  Грушевського,  проголошення  створення  Української  

Народної  Республіки (УНР),  а  ІУ  Універсалом  від    22 січня  1918  року  

було  проголошено  незалежність  України. 



  5-й  учень: Подібні  процеси  відбувалися  і  в  Галичині.  У  Львові  було  

створено  Військовий  Комітет,  який  очолив  Дмитро  Вітовський.  Згодом,  

у  жовтні  1918 р.,  було  утворено  Українську  Національну  Раду-політичне  

представництво  українського  народу  в  Австро-Угорщині. Рада,  

спираючись  на  право  самовизначення  народів,  проголосила  Українську  

Державу  на  території  Галичини,  Північної  Буковини  та  Закарпаття. 

Головою  Ради  став  Євген  Петрушевич. 

   1-й  учень: 9  листопада  1918  р.  було  проголошено  назву  держави – 

ЗУНР  і  створено  перший  уряд – Державний  Секретаріат  на  чолі  з  

Костем  Левицьким. 

                       Зламався  врешті  двох  імперій  мур! 

                       І  на  розвалинах  у  слушну  цю  нагоду   

                       З’явилися  держави  УНР  і  ЗУНР 

                       Як  вияв  волі  нашого  народу. 

  2-й  учень: Держава  ЗУНР  охоплювала  близько 70  тис. км  (6 млн.  

населення:  70%  українців,  14%  поляків,  13%  євреїв,  2% інших  народів). 

Від  самого  початку  існування  ЗУНР  його  уряд – Державний  Секретаріат 

– піклувався  про  об’єднання  всіх  українців  в  одну  державу.  Вже  1  

грудня  1918 р.  у  Фастові  було  підписано  угоду  про  об’єднання  ЗУНР  і  

УНР.  А  22  січня  1919 р  у  Києві  на  площі  святої  Софії  відбулося  

урочисте  проголошення  злуки  двох  держав.  Під  час  урочистостей  

представник  Директорії  Федір  Швець  виголосив  довгоочікуваний  

Універсал. 

   3-й  учень:  «…Віднині  воєдино  зливаються  століттями  відірвані  одна  

від  одної  частини  єдиної  України,  ЗУНР  і  Наддніпрянська  Велика  

Україна. Здійснилися  віковічні  мрії,  якими  жили  і  за  які  вмирали  кращі  

сини  України. Віднині  є  єдина  незалежна  Українська  Народна  

Республіка, віднині  український  народ,  увільнений  могутнім  поривом  

своїх  власних  сил, має  тепер  змогу  з’єднати  всі  змагання  своїх  синів  

для  утворення  нероздільної  незалежної  української  держави  на  добро  і  

на   щастя  робочого  люду». 

   4-й учень: Після  об’єднання,  назву  ЗУНР  було  змінено  на  Західну  

область  Української  Народної  Республіки. 

     Таким  чином,  рівно  через  рік  після  проголошення  незалежності  

України,  відбулося  об’єднання  українських  земель,  а  разом  з  тим – 

українських  традицій,  звичаїв,  мови,  що  мало  велике  історичне  значення  

для  українського  народу. Відтоді  22  січня  ввійшло  в  історію  нашої  

держави,  як   День  Соборності.  



  5-й  учень: 22 січня  1990 року  сотні  тисяч  українців  узялися  за  руки,  

утворивши  «живий  ланцюг»  від  Києва  до  Львова,  на  згадку  про  

проголошення  Акту  Соборності. 

 1-й учень:  Рідна  матір,  Україно! 

                    Подивись,  твої  сини 

                    Вже  посіяли  Свободу, 

                    Вже колосяться  лани. 

                    Ті,  із  кого  кепкували, 

                    Насміхались,  як  могли, 

                    Знов  народом  гордим  стали, 

                    Більш  вони  вже  не  хохли, 

                    Не  лакузи,  не  примари, 

                    А  герої  та  борці. 

2-й  учень:  Маєм  сонце,  маєм  море, 

                   Маєм  Київ  і  Дніпро, 

                   Маєм  землю  неозору, 

                   На  якій  росте  добро. 

                   Синьо-жовтий  прапор  маєм 

                   Й  Володимирський  тризуб, 

                   Дон  і  Сян  їх  обіймають. 

                   Ми – народ – великолюб. 

3-й  учень: Боже-Отче  всемогутній, 

                   Захисти  коханий  край! 

                   Дай  нам  вийти  у  майбутнє, 

                   Мужність  і  сміливість  дай! 

                   Захисти  нас  від  свавільних 

                   Хижаків,  жорстоких  злих, 

                   Захисти  від  божевільних   

                   Від  Чорнобилів  нових! 

4-й  учень: Хай  собори  на  руїні 

                  Стануть  там,  де  Ти  прорік. 

                  Незалежній  Україні –  

                  Слава  нині  і  повік! 

5-й  учень: Територіальна  цілісність  України,  скріплена  кров’ю  мільйонів  

незламних  борців,  навіки  залишатиметься  непорушною.  Ми  маємо  бути  

свідомі  того,  що  лише  в  єдності  дій  та  соборності  душ  можемо  досягти  

величної  мети – побудови  економічно  й  духовно  багатої,  вільної  й  

демократичної  України,  якою  пишатимуться  наші  нащадки. Відродження  



вітчизни – це  єдність  наших  душ,  воскресіння  духовності,  культури,  

мови. 

  З  святом  соборності,  українці! 

 

 

 


