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День Соборності України — свято України, що відзначається щороку в день 

проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської 

Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності 

відзначається з 1999 року. 

 

1. Історія свята 

Акт возз'єднання, злуки двох Україн був, швидше, 

символічним знаком прагнення єдності, бо у керівництві країни 

спільності тоді не було. «Безпорадність проводу впливала на загальний настрій, — писала 

сучасниця тих подій, 

історик Наталя Полонська-

Василенко. — Україна, 

затиснута між двома 

потужними силами — 

Антантою з півдня і 

більшовизмом з півночі, — 

не мала сил для боротьби. 

Військо розбігалося, 

ширилося безладдя. У 

таких умовах пройшла 

майже непоміченою подія, 

яка мала велике ідейне 

значення: свято 

Соборності України. 22 

січня 1919 року на 

Софійській площі 

проголошено злуку УНР і 

ЗУНР... Але під тиском 

невідрадних подій свято 

пройшло сухо, тихо». 

 

«Віднині 

зливаються в одно віками 

відділені одна від одної 

частини України — 

Галичина, Буковина, 

Закарпаття і 

придніпрянська Україна — 

в одну Велику Україну. 

Сповнилися відвічні мрії, 

для яких жили й за які 

вмирали найкращі сини 

України. Віднині є тільки 

одна незалежна Українська 

Народна Республіка. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх 

власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної 
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незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу», — пролунало 22 

січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. 

 

УНР як незалежна держава постала рівно за рік перед цим. ЗУНР 

(Західноукраїнська Народна Республіка) постала в листопаді 1918 року, і відразу ж 

розпочався процес об'єднання: зазбручанська Українська національна рада надіслала до 

Києва свою делегацію для переговорів із гетьманом Павлом Скоропадським. Після зміни 

влади переговори велися з Директорією. 1 грудня 1918 року у Фастові був укладений 

«передвступний договір» про «злуку обох українських держав в одну державну 

одиницю». 21 січня 1919 р. в Хусті Всенародні збори ухвалили приєднати до Української 

Народної Республіки Закарпаття. Наступного дня у Києві в урочистостях з нагоди свята 

Злуки брала участь делегація — тридцять шість чоловік — Західної області УНР. 

 

22 січня 1918 року у приміщенні Київського Будинку вчителя було підписано 

Четвертий універсал, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і 

незалежною державою. А 1919 року в цей самий день на Софіївській площі в Києві було 

проголошено Акт Соборності українських земель. 

 

Століттями розірваний український народ визволився з неволі — Наддніпрянщина 

вийшла з Російської, а Західна Україна — з Австро-Угорської імперій — і возз'єднався на 

своїй землі в єдиній Українській державі. 

 

Джерело: http://www.chasipodii.net/article/6107/ 

2. Сценарій до Дня Соборності  

 

Суверенна моя Україна  

 

Звучить Гімн України – «інструментал» 

Початок – Старий Гімн України «Боже, Україну бережи» 

 

 

Людської пам’яті свіча хай запалає, 

Коли життя знов набирає силу. 

В ім’я народу хай вона палає 

За муки, за життя і за могили 

Хай вдячна пам’ять наша звеличає. 

 

22 січня Україна відзначає чергову річницю з дня проголошення Акта Злуки 

Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Акт Злуки, 

закріплений в Універсалі Директорії УНР, унормовував омріяні попередніми поколіннями 

ідеали української соборності, визначивши: «Збулися віковічні мрії, якими жили і за які 

вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка.» 

 

Тобі, Україно, мій мужній народе, 

Складаю я пісню святої свободи 

Усі мої сили і душу широку 

Й життя я віддам до останнього кроку 

Аби ти щаслива була, Україно, 

Моя Батьківщино! 
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Нам дух волелюбний від скіфів дістався, 

Широка душа – від безмежжя степів. 

Хто серцем тебе, Придніпров’я, торкався, 

Той душу твою осягнути зумів. 

 

Це тут України моєї початок, 

Де волю плекали твої козаки. 

Про тебе сьогодні ми будем співати 

І славу твою пронесем крізь віки! 

 

Велична і свята, моя ти Україно, 

лише тобі карать нас і судить 

Нам берегти тебе, Соборну і єдину 

І нам твою історію творить! 

 

День 22 січня 1919 року назавжди залишиться в історії українського народу як 

свято Соборності України. Це був один з найпрекрасніших моментів нашої історії. 

Високий принцип соборності своїх земель – найблагородніший у світі ідеал, до якого 

прагне кожна нація. 

 

Україно, соборна державо, 

Сонценосна колиско моя, 

Ще не вмерла й не вмре твоя слава, 

Завойована в чесних боях! 

 

Живи та міцній, Українська державо! 

Вмирали у битвах мільйони бійців, 

Щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво 

Й над Києвом стольним віки майорів! 

 

Любіть Україну, злотосяйну і вічну, 

Любіть Україну, всім серцем любіть. 

У день її народження не свічку – 

Серця без коливання запаліть. 

 

Моя Україно! 

Я вірю, що дух твій ніколи не згасне. 

Ти совість народу, незгасна зоря, 

Живи й процвітай, Україно моя, 

Для миру, для щастя, любові й добра. 

 

Ті вікопомні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної 

соборної демократичної України та утвердження національної ідеї. У розмаї жовто-синіх 

знамен 22 січня 1990 року наші сучасники поєднали живим ланцюгом злуки Схід і Захід 

України. 

 

Ми вірим в майбутнє твоє, Україно! 

Говорить сьогодні дорослі й малі, 

Бо ти в нас – найкраща, бо ти в нас єдина, 

Немає такої, як ти на землі. 
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Дай щастя, Боже, нашій Україні, 

Такій великій, рідній і єдиній, 

У кожне місто і село квітчасте 

Пошли любов і світле щастя. 

 

Молюсь за тебе, Україно, 

Молюсь за тебе кожен час, 

бо ти у нас одна-єдина, — 

Писав в своїх віршах Тарас. 

Молюсь, — казав він, щоб у тебе 

Не було між людьми війни, 

Щоб завжди було чисте небо 

На нашій стомленій землі. 

Щоб завше у садку смерека 

Весняним квітом під вікном цвіла 

І прилітали з вирію лелеки, 

Щоб гомін хвиль послухати Дніпра! 

 

Віримо, що 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. Плекаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас 

пам’ятаючи про незліченні жертви на вівтар незалежності, соборності, державності. 

 

 

 

Звучить «Незалежна Україна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело:  http://irina-

ivaniya.ucoz.ua/load/pozaklasna_robota/zagalnoshkilni_zakhodi/suverenna_moja_ukrajina_sce

narij_do_dnja_sobornosti/10-1-0-9 
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3. Вірші 

КРАЇНА МОЯ — УКРАЇНА  

Ф. Пантов 

Мої нескінченні дороги  

Сплелися, мов доля моя,  

Я знову вернув до порога,  

Де батьківська рідна земля.  

 

Країно моя — Україно,  

Ще пращурів пам'ять жива,  

Знайома тут кожна стежина,  

І сонце мене зігріва.  

 

Хай пісня твоя, Україно,  

Злітає, як птах у блакить,  

А мова твоя солов'їна  

У кожній оселі звучить.  

 

Піду у садочок вишневий,  

Послухаю спів солов'я,  

Там ранок зустріну рожевий,  

Тобі я вклонюся, земля.  
 

ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ  

Надія Красоткіна                     

Любов у нас до Батьківщини 

Іде із серця глибини. 

Ми — патріоти України, 

Її ми дочки і сини. 

Хоч за походженням людини 

Й тече у жилах інша кров, 

Ми — громадяни України, 

До неї вірна в нас любов! 

Тут народились ми й живемо, 

Тут щастя випало рости. 

Палку любов в серцях несемо 

Ми — українці, я і ти! 

І сила, й мудрість до людини 

Від Матері-Вітчизни йде. 
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Ми — патріоти України 

І кращої нема ніде! 

Нам наймиліша і єдина 

Вітчизна за усі світи! 

Чарівна, рідна Україна, 

Ми — українці, я і ти! 

Джерело: http://dialogimam.com/article/virshi-pro-ukrayinu 

 

4. Прислів’я про Україну 

 Нема на світі другої України, немає другого Дніпра. 

 Україна одному до границь його ланів, а другому від колиски до гробу серед 

злиднів. 

 Наша слава – Українська держава.  

 На чужій стороні Вітчизна удвічі миліша.  

 Всюди на світі добре, а вдома найкраще.  

 Людина без Вітчизни як соловей без пісні.  

 Людина без рідної землі, як соловей без гнізда.  

 Звідки знати безрідному, що таке любов до Батьківщини?  

 Вкраїна – мати, за неї треба головою стояти.  

 Жити – Вітчизні служити. 

Джерело: http://dovidka.biz.ua/prisliv-ya-pro-ukrayinu/  

 

5. Ключові слова: 
день соборності 

 

_________________________ 


