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Девіз випуску: «Соборна мати – Україна одна на всіх, як оберіг!» 

День Соборності України 

 
В  день соборності та злуки, 

З заходу на схід. 

Всі візьмемося за руки, 

Бо один ми рід. 

Нащо нам ворогувати ? 

І що нам ділить? 

Україна - наша мати , 

Тож давайте жить 

Як ведеться між братами, 

Як одна сім‗я, 

Щоб не хиріти роками. 

Тож і ти,і я 

 

Згоді підемо назустріч 

І розтане лід. 

Дружно станемо пліч – опліч 

Проти горя й бід. 

Будем в злагоді і мирі 

Щастя будувать, 

Бо у ворожнечім вирі 

Тільки руйнувать. 

Тож візьмемося за руки 

Скажем на ввесь світ 

В День Соборності та Злуки: 

-Ми один нарід! 

 

 

 

          
               

 Хто читає цю газету - 

знає всі шкільні секрети! 

     

 



 

 

 

 

 

             Можна все на світі вибирати, сину, 

                      Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

                                                 Василь Симоненко 

 

       Україна – одна з найбільших європейських держав. ЇЇ площа дорівнює 604 тис. кв. 

км. На її території нині проживає понад 110 національностей. Чисельність населення 

України становить 43 мільйона чоловік.  

        Україна — це держава, яка багато чого зазнала на своєму віку: татаро - 

монгольську неволю, панування польської шляхти, царський режим та кріпацтво, 

німецько-фашистську агресію та сталінські репресії. Але упродовж усього періоду 

існування України народ боровся за волю, за незалежність. 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.  

День Соборності України - свято. яке відзначаємо щороку в день проголошення 

Акту возз‘єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної 

Республіки, що відбулося в 1919 році. Українці боролись за цю подію упродовж 

багатьох століть. 

 Уранці 22 січня біля святої Софії було велелюдно. Вхід з Володимирської  вулиці 

прикрашала тріумфальна арка з гербами історичних земель України. Під звуки 

оркестру крокували військові підрозділи. Урочистості розпочав заступник 

президента ЗУНР Лев Бачинський, який нагадав про традицію «одного нерозривного 

тіла» від Володимира Великого до «великих гетьманів». Держсекретар Лонгин 

Цегельський оголосив вірчу грамоту президії Української Національної Ради й передав 

її голові Директорії Володимиру Винниченку, який привітав галицьких делегатів, 

наголосивши на непересічному значенні Акта соборності. Представник Директорії 

Федір Швець виголосив великі слова: 

«Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України – 

Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна – в одну Велику 

Україну… 



Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, 

має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної 

Української Держави на добро і щастя українського народу».  

          Об‘єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній пам‘яті 

українців. Ніби звертаючись до нас, один з творців Акту Злуки, державний секретар 

ЗУНР Лонгин Цегельський говорив про день 22 січня: «Це така дата, що її виучувати 

будуть напам'ять українські діти грядущих поколінь побіч таких дат, як дата 

Хрещення Русі, як битва над Калкою, як битва під Полтавою або зруйнування 

Січі». Його слова стали справді пророчими. 

 22 січня 1973 року в Чорткові на Тернопіллі гурт молоді під орудою Володимира 

Мармуса вивісив жовто-блакитні прапори (за що хлопців ув'язнили в 

радянському концтаборі).  

 22 січня 1978 р. на знак протесту проти російської окупації біля могили Тараса 

Шевченка в Каневі спалив себе Олекса Гірник із Калуша. 

 22 січня 1990 року сотні тисяч українців узялися за руки, утворивши "живий 

ланцюг‖ від Києва до Львова, на згадку про проголошення Акту Соборності. Ця 

акція  продемонструвала світові справжню єдність українського народу у 

боротьбі за незалежність і прискорила розпад СРСР і здобуття національної 

незалежності, бо переконливо засвідчила духовну єдність східних і західних 

регіонів України. 

  Утворення незалежної Української держави в 1991 році знаменувало початок 

якісно нового етапу в утвердженні суверенітету і соборності українських 

земель. 

  Винятково важливим політико-правовим чинником на цьому шляху стали 

результати загальноукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, в ході якого 

за підтвердження Акта проголошення незалежності України висловилося 90,92 

% виборців. 

  День Соборності України почали відзначати на державному рівні з 1999 року, 

коли був підписаний відповідний Указ Президента України «Про День 

соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99. 

 

       У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на 

рік раніше 22 січня 1918 р. - прийняття IV Універсалу УЦР, яким 

проголошувалася повна незалежність УНР. 

      Деякий час, з 30 грудня 2011 року, указом на той час Президента України 

Віктора Януковича День соборності на офіційному рівні було скасовано і 

натомість встановлено «День Соборності та Свободи України». Однак 13 

листопада 2014 року указом Президента України Петра Порошенка свято було 

відновлено. 



     Історична вікторина 
1. Вперше в літописі вжито назву « Україна» 

в:  а)1036 р.;    б)1113 р.;     в)1187 р.. 

2. Хрещення Київської Русі було проведено 

князем: 

а)Аскольдом; б) Володимиром; в) Ярославом 

3. Хрещення Київської Русі було   відбулося у

а)889 р.;   б)988 р.; в)998 р.. 

3. Перший збірник законів на Русі було 

створено за часів князя: 

а) Володимира;   б) Святослава;   в) Ярослава. 

4. Перший український король: 

а) Роман Мстиславович;   б) Данило Галицький;  в) Лев Данилович. 

5. В XV ст. більшість українських земель входило до складу: 

а) Польщі;   б) Московської держави; в) Великого князівства Литовського. 

6. Боротьбу за збереження прав української шляхти проти Польщі очолив князь: 

а) Ольгерд;  б) Володимир Ольгердович;  в) Свидригайло. 

7. Засновником Запорозької Січі був; 

а) Петро Конашевич – Сагайдачний; б) Дмитро Вишневецький; 

в) Богдан Хмельницький. 

8. Національно – визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої    

середини XVII ст. очолив; 

а)  Петро Конашевич – Сагайдачний; б) Богдан Хмельницький; в) Іван Мазепа.  

9. Офіційна назва Української козацької держави за часів гетьманування Богдана 

Хмельницького: 

а) Держава Богдана Хмельницького;  б) Військо Запорозьке; в) Гетьманщина. 

10. « Пакти й конституції законів вольностей Війська Запорозького», які вважають 

першою конституцією України були укладені: 

а)  Богданом Хмельницьким;  б)  Іваном Мазепою;  в) Пилипом Орликом. 

11. Наприкінці XVIII ст. українські землі були поділені між: 

а) Росією та Австрією;   б) Росією та Прусією;  в) Росією та Польщею. 

12. Центральну Раду, яка утворилася у Києві у 1917 р.,очолював: 

а) С.В. Петлюра;  б) П.П. Скоропадський;   в) М.С.Грушевський. 

13. Проголошення злуки між УНР та ЗУНР відбулося: 

 а) 22.01.1918 р.;   б) 22.01.1919 р.;    в) 10.01.1920 р. 

14. Найбільший голодомор в Україні стався у: 

а) 1932 – 1933 р.;  б) 1933 – 1934 р.; в)  1934 – 1935 р.. 

15. Україна здобула незалежність: 

а) 16 липня 1990 р.; б) 24 серпня 1991 р.; в) 1 грудня 1991 р.. 

16. Першим президентом України був: 

а) М.С. Горбачов; б) Л.М. Кравчук; в) Л.Д. Кучма. 



 
Цікава Україна 

 Найстародавнішим істориком на 

території України вважається один з 

античних науковців Сириек. У 1908 році 

на землях античного міста Херсонеса 

археологи знайшли стелу з текстом    III 

ст. до в.е. Напис вдалося розшифрувати, 

і з'ясувалося, що стелу було встановлено 

на честь херсонесіта Сириска, сина 

Геракліда, увінчаного за історичні дослідження золотим вінком. Нині стела 

зберігається в Херсонському історико-архітектурному заповіднику в 

Севастополі. 

 Найдавніші згадки про пересилку вістей в території України належать до І 

тис. до н. е грецькі історики згаду-ють про передачу повідомлень у народів, які 

жили у Причорномор'ї, скіфів та сарматів. 

 Найбільшою битвою з XVII ст. до середин XX ст. є Берестейська битва 1651 

року між Україною і Кримом з однієї сторони, і Річчі Посполитою - з іншої. У 

ній брало участь д 600 тис. воїнів. Тільки битви Другої світове війни, зокрема 

на Курській дузі, біля Москві Берліна мали більші масштаби 

 Поняття «Украйна» і «Русь» є тотожними Русь - давня назва України із 

столицею в Києві. 

 У 1710 році український гетьман Пилип Орлик представив ―Пакти і 

Конституції прав і свобод Запорізької Січі‖, які призначався для поділу влади на 

три гілки і регулювали права та обов‘язки держави і громадян. Деякі дослідники 

вважають, що цей документ є однією з перших конституцій у світі.  

 Пам‘ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку, встановлені в 

1200 місцях по всьому світу. 

 

                                        

 



Поетична сторінка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Не розчаровуйсь в Україні, 

А розумій її печаль. 

Що робиш ти для неї нині- 

У себе спершу запитай. 

Не розчаровуйсь в Україні, 

Вона свята, а грішні – ми 

В її недолі часто винні  

Її ж бо дочки і сини. 

Не розчаровуйсь в Україні, 

Ідеї волі певним будь, 

Бо тільки той є справжнім сином, 

Хто вміє неньку захистить. 

Не розчаровуйсь в Україні, 

Вір, що мине важка пора, 

Розквітне пишний цвіт калини, 

 В садах достатку і добра 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ СІЧНЯ 

Нам сестричка нині розказала, 

Що колись давно (я добре знаю) — 

У зимовий ранок засіяло 

Сонце волі у моєму Краю. 

Вийшли люди на майдан Софії, 

Де колись лунала княжа слава 

Хтось сказав: "Сповнились ваші мрії! 

Україна вільна вже Держава!" 

Хтось сказав, і всі почули люди, 

З Києва аж по самі Карпати: 

"Україна є, була і буде! 

Вже її нікому не здолати!" 

Нам сестричка розказала нині, 

І сама я це вже добре знаю: 

Знов прийде чарівна ця хвилина 

В Українському моєму Краю. 

Як тоді, зійдуться ранком люди, 

Пролунають знов слова палкії, 

Запанує наша воля всюди 

І заграє грімко дзвін Софії! 

                         Леся Храплива-Щур 
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