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«ЄДНАННЯ ЗАРАДИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ» 
 Виховний захід до Дня  Соборності  України 

 
Мета: виховання нацiональної свiдомостi учнiв i людської гiдностi, 

вiдродження паросткiв духовностi, формування рис громадянина 

Української держави; поглиблення знань про iсторичний факт злуки 

українського народу, його значення; пробудження iнтересу до поглибленого 

вивчення iсторiї та культурних надбань українського народу; виховання 

глибокої поваги та любовi до Батькiвщини. 

 
Обладнання: мультимедійний проектор, музичний центр, державний прапор 

України, Коло Єдності, кольорові стрічки з написами областей України. 

 

 
Ведуча: Тобі, Україно, мій мужній народе, 
               Складаю сьогодні я пісню свободи! 
 
Ведуча:   Радіймо сонцю й днині мирній, 
               Єдиній і Соборній Україні! 
 
Ведуча: Сьогодні, 22 січня - День Соборності України. Це свято, що 
відзначається щороку в день проголошення Акту воз’єднання Української 
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що 
відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. 

Все, що мрiялось вiками, 
           Сповнилось, настало! 
           «Ще не вмерла Україна» — 
            Гордо прозвучало. 
 

Звучить Гімн України 

(всі разом виконують) 

 
Ведуча:  На світі багато чудових країн, 

Мені наймиліша, найкраща країна, 
Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, 
Безсмертна моя Україна. 

 
Ведуча:      Ти з давніх віків непокірна була 

І волю свою боронила невпинно. 
Нарешті збулося – її здобула 
Звитяжна моя Україна. 
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Ведуча:  На землях твоїх неозорих степів 
Живе працьовита і чесна родина, 
Хвилюється колосом стиглих хлібів 
Моя золота Україна. 

 
 
Ведуча:  В садах і дібровах в вечірні часи 

Чарує нас пісня дзвінка солов’їна, 
І чути співочі дівчат голоси, – 
Пісенна моя Україна. 

 
Ведуча:  Тепер ще не легко живеться тобі, 

Є в тому, мабуть, особлива причина. 
Та все подолає в тяжкій боротьбі 
Незламна моя Україна. 

 
Ведуча:  Квітуй, мов калина, над плесами вод, 

Будь в дружбі і праці міцна та єдина. 
Хай буде щасливим твій вільний народ, 
Прекрасна моя Україно! 

 
Пісня «Це моя земля» 

 
Ведуча:      Моя  соборна  Україна 
       Знов  зустрічає  новий  день. 
      Яка  ж  вдалась  сьогодні  днина! 
      Що  хочеться  співать  пісень! 
 
Ведуча:      Хай нам лунає  пісня  солов’їна 
      Хай  вітер  віє  степовий. 
       Моя  соборна  Україна 
       Знов  зустрічає  день  новий! 
 
 
Ведуча:  Сьогодні ми хочемо воскресити в пам'яті  цей день в історії  
України… До вашої уваги відеоролик «Акт злуки УНР і ЗУНР» 

 

Відеоролик 

    

 
Ведуча:   Так 96 років тому 
     Зламався двох iмперiй мур!  
     I на розвалинах у слушную нагоду  
     З’явилася одна держава у народу.  
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 Ведуча:  Співаєм славу тій події і тепер,  
      Коли з’єднались УНР і ЗУНР. 
 

 
Ведуча: Віримо й сподіваємося, 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’ятайте про незліченні жертви тих, хто боровся і бореться за  
незалежність, соборність, єдність і цілісність нашої держави . Прошу 
пом’янути їх хвилиною мовчання. 

 

Хвилина мовчання 
 

Ведуча:  Молюсь за тебе, Україно, 
Молюсь за тебе кожен час, 
Бо ти у нас одна-єдина, - 
Писав в своїх віршах Тарас. 
 

Ведуча:  Молюсь,- казав він, щоб у тебе 
Не було між людьми війни, 
Щоб завжди було чисте небо 
На нашій стомленій землі. 
 

Ведуча:  Щоб завше у садку смерека 
Весняним квітом під вікном цвіла 
І прилітали з вирію лелеки, 
Щоб гомін хвиль послухати Дніпра! 

 
Ведуча:       Дай щастя, Боже, нашій Україні, 

Такій великій, рідній і єдиній, 
У кожне місто і село квітчасте 
Пошли любов і світле щастя. 
 

Ведуча:      Хай сонце сяє в нашій пісні 
   І світом котиться луна. 
                    Ми в чомусь може трішки різні, 
                    Та Україна в нас одна! 
                                           

Пісня «Моя Україна» 
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Ведуча:  Біля Києва чи Львова — 
     Де не їду — вдома всюди, 
     Де не ступлю — рiдна мова, 
     Де не гляну — рiднi люди. 
    
 Ведуча:   І розважнi подоляни, 
      І полтавцi — солов’їнi, 
  Вуйки, лемки, волиняни — 
      Все ото брати однiї. 
 
Ведуча:    І в цю велику врочисту годину 
      З’єднаймо в єдине коло всю країну! 
 

Ведучі на фоні відео «Моя Україна» називають області України , а діти 

парами з кожного класу виносять стрічку з написом областей  і пов’язують 

на «Коло єдності» 

 
Київська область 
           
Хмельницька область     
Кіровоградська область      
 
Донецька область  
Івано-Франківська область                   
 
Волинська область      
Полтавська область       
 
Дніпропетровська область                    
Черкаська область  
 
Житомирська область                               
Херсонська область 
 
Закарпатська область                            
Вінницька область 
 
Запорізька область   
Чернігівська область  
 
Луганська область                                 
Одеська область  
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Львівська область   
Миколаївська область                           
 
                         
Рівненська область 
Автономна республіка Крим 
Сумська область                                    
Тернопільська область 
                     
 
Чернівецька область                             
Харківська область      
 
 

Ведуча бере синьо-жовту стрічку і обв’язує нею «Коло єдності» 
 
Ведуча: Ми єдина країна. 

В нас одна Батьківщина. 
Ми єдина родина – 
Українська земля. 

 
Ведуча:  Ми бажаємо миру, 

Ми усі побратими 
Від теплого Криму 
До зелених Карпат. 

 
Ведуча:  Наша сила – це єдність. 

Наша віра – це воля. 
У щасливе майбутнє 
Прокладаємо шлях. 

 
Ведуча:  Тож візьмемося за руки  

Скажем всі воєдино 
В День Соборності й Свободи – 
Україна – єдина країна! 

 
Всі присутні беруться за руки і разом говорять : «Україна – єдина країна!» 

 
Ведуча:Україна багатонаціональна, багатомовна, але Україна єдина. 
Пам’ятаємо, не забуваємо і цінуємо нашу Батьківщину. Збережемо наш 
патріотизм, віру та силу духу для наступних поколінь. 
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Ведуча: Україна горда від того, що зуміла виховати людей, здатних 
об’єднатися на Майдані, здобути волю, вибороти справедливість. Ми заявили 
про себе, як про велику націю, гідну зайняти достойне місце у світовій 
спільноті. 
   
Ведуча: Ми вірим в майбутнє твоє, Україно! 

Говорять сьогодні дорослі й малі, 
Бо ти в нас – найкраща, бо ти в нас єдина, 
Немає такої, як ти на на землі. 
 
Пісня «Країно моя» 
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«УКРАЇНА ЄДИНА КРАЇНА» 
 

Загальношкільний захід до Дня Соборності  України 

 
Мета: 

• виховання нацiональної свiдомостi учнiв i людської гiдностi, 

вiдродження паросткiв духовностi, формування рис громадянина 

Української держави; 

•  поглиблення знань про iсторичний факт злуки українського народу, 

його значення; 

•  пробудження iнтересу до поглибленого вивчення iсторiї та 

культурних надбань українського народу;  

• виховання глибокої поваги та любовi до Батькiвщини. 
 

Обладнання: мультимедійний проектор, музичний центр, державний прапор 

України, макет карти України, синьо-жовті частинки карти (області). 

 

Звучить музика 

 

Ведуча: Тобі, Україно, мій мужній народе, 
               Складаєм сьогодні ми пісню свободи! 
 
Ведуча:   Радіймо сонцю й днині мирній, 
               Єдиній і Соборній Україні! 
 
Ведуча: Сьогодні, 22 січня - День Соборності України. Це свято, що 
відзначається щороку в день проголошення Акту воз’єднання Української 
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що 
відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. 

Все, що мрiялось вiками, 
           Сповнилось, настало! 
           «Ще не вмерла Україна» — 
            Гордо прозвучало. 
 

Звучить Гімн України 

(всі разом виконують) 

 
Ведуча: Ми вас вітаємо на нашому заході ЄДНАННЯ. Нехай ті слова, які 
пролунають сьогодні дійдуть до вашої душі, наповнюють кожен куточок 
вашого серця гордістю за нашу країну, нашу Батьківщину, нашу Україну! 
 

(виходять дві сестрички в українському вбранні  і  стають по обидві 

сторони сцени (символ роз’єднаної країни) 
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Сестричка 1: Мені 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!" 
 
Сестричка 2: 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 гучно дзвін Софії! 
 
Ведуча: Що ж відбулося Софійській площі в Києві 22 січня 1919року?   
Давайте  повернемося з вами в далекі історичні часи.  
 
Ведуча:Згадаємо свою  історію.  Бо без минулого не може бути майбутнього.  
До вашої уваги відеоролик «Акт злуки Української Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки». 

 

Відеоролик 

 
(Сестрички, які стоять на сцені, сходяться 

беруться за руки (символ єднання країни) 
 
Сестричка 1: Наша славна Україна, 
Наше щастя і наш рай, 
Чи на світі є країна 
Ще миліша за наш край? 
 
Сестричка 2: І в щасливі й злі години 
Ми для неї живемо. 
На Вкраїні й для Вкраїни 
Добрі справи вершимо. 
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Сестричка 1: Україна – рідний край, 
Рідне поле, зелен гай, 
 
Сестричка 2: Рідні села й рідна хата, 
Рідне небо й рідна мати. 
 

 

Пісня «Україна це я, ти, ми» + відеофон 

 
Ведуча:   Так 97 років тому 
     Зламався двох iмперiй мур!  
     I на розвалинах у слушную нагоду  
     З’явилася одна держава у народу.  
 
Ведуча: Віримо й сподіваємося, 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. Повсякчас пам’ятайте про незліченні жертви тих, хто боровся і 
бореться за  незалежність, соборність, єдність і цілісність нашої держави . 
Прошу пом’янути їх хвилиною мовчання. 

 

Хвилина мовчання 

 

Ведуча:       Там, де море є глибоке, 
Де заквітчані Карпати, 
Де степи такі широкі, 
Що очима не обняти, - 
Там є наша Батьківщина -Україна! 

 
Ведуча:       Там, де сонечко іскриться, 

Де весняний вітер віє, 
Де на горах є столиця - 
Наш великий, славний Київ, 
Там є наша Батьківщина - Україна!  
 

(учні читають вірші) 

ДЕ УКРАЇНА? 
Україна в давній славі, 
В козацьких пригодах, 
На заквітчаних левадах, 
В рідних синіх водах. 
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Україна в тих долинах 
І високих горах, 
На степах буйних, широких 
У гаях, у борах. 
 
Україна в білих селах, 
У густих садочках, 
У хрещатому барвінку, 
У синіх квіточках. 
 
Україна на яворах 
Пташкою співає; 
На стрілецькії могили 
Голову схиляє. 
 
Україна в чорноземі, 
Що родить пшеницю, - 
В глибинах, що дають нафту 
І сіль-сировицю. 
 
Україна в рідній мові 
І в пісні прекрасній, - 
Україна в рідній школі, 
В майбутності ясній. 
 
Україна в чистих хатах, 
І в сільській церківці, - 
У дитячому серденьку, 
В розумній голівці, 
 
Україна в ясних зорях, 
В сонці, що над нами, - 
І в очах глибоких, ясних 
Рідненької мами. 

 

Пісня «Тільки в нас на Україні» + відеофон 
 

 
Ведуча:  Ми — єдина країна, єдина держава! 
Ми не можем ділитись на Захід і Схід. 
В цім краю віковічна дідів наших слава, 
І прадавній великий козацький наш рід. 
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Ведуча:  Україно моя! Пресвята й неподільна, 
Якби ворог не мріяв тебе розділить! 
Ти земля дана Богом нам, рідна і вільна! 
І тобі, Україно, єдиною жить! 

 

Відеоролик «Зірки та ведучі за єдність» 

 
 
Ведуча: Деколи у хвилини відчаю нам здається, що від нас нічого не 
залежить. І все, що нам залишається - тільки мріяти. Але якщо мріяти щиро, 
від всього серця, то навіть найтихіша мрія однієї людини може співпасти з 
мрією іншої. А коли збігаються мільйони мрій, вони перетворюються на 
надію. І цю надію вже неможливо стримати. Вона житиме і змінюватиме 
наше життя на краще! 
    
Ведуча: Зверніть  увагу на це зображення карти. Це карта України. Але 
чогось в ній не вистачає, якоюсь спустошеною вона здається? ……. 

Давайте заповнимо карту, надамо їй кольорів. Подаруємо Україні 
часточку своєї любові. І якщо більшість українців будуть прагнути стати 
щирішими, милосерднішими і добрішими, будуть мати бажання на краще 
змінити свою країну, то Україна обов’язково стане найрозвиненішою і 
найсильнішою у всіх відношеннях державою! 
          Адже кому, як не нам творити світле і прекрасне майбутнє нашої 
України.   
 

Відео «Моя Україна» 

 

(Ведучі на фоні відео «Моя Україна» називають області України , а діти 

почерзі виносять частинки карти  з написом областей  і прикріплюють на 

карту України) 
 
Київська область 
 
Чернівецька область                             
 
Харківська область      
 
Запорізька область   
 
Чернігівська область  
 
Дніпропетровська область                    
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Черкаська область  
 
Донецька область  
 
Івано-Франківська область                   
 
Херсонська область        
 
Житомирська область          
 
Хмельницька область     
 
Кіровоградська область      
 
Львівська область   
 
Миколаївська область 
 
Луганська область                                 
 
Одеська область  
 
Волинська область      
 
Полтавська область 
 
Рівненська область 
 
Автономна республіка Крим 
 
Тернопільська область 
 
Сумська область                                    
 
Закарпатська область                            
 
Вінницька область 
 

(Діти після заповнення карти розповідають вірш) 

Ми єдина країна. 
В нас одна Батьківщина. 

 
Ми єдина родина – 
Українська земля. 
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Ми бажаємо миру, 
Ми усі побратими 
Від теплого Криму 
До зелених Карпат. 

 
Наша сила – це єдність. 
Наша віра – це воля. 

 
 

У щасливе майбутнє 
Прокладаємо шлях. 
 
Тож візьмемося за руки  
Скажем всі воєдино 

 
 
Ведучі:      В День Соборності й Свободи – 
 
Всі:            Україна – єдина країна! 
 

 

Пісня «Країно моя» + відеофон 

 
Ведуча: Любіть Україну, як сонце, любіть, 
              Як вітер, і трави, і води… 
              В годину щасливу і в радості мить, 
              Любіть у годину негоди. 
 
Ведуча: Любіть Україну у сні й наяву, 
              Вишневу свою Україну, 
              Красу її, вічно живу і нову, 
              І мову її солов’їну. 
              
 

Відеоролик «Цікаві факти про Україну» 

 
 
Ведуча: Любіть Україну всім серцем своїм 
             І всіми своїми ділами. 
             Всім серцем любіть Україну свою — 
             І вічні ми будемо з нею! 
 

 

Пісня «Я люблю свою країну, Україну» + відеофон 
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Ведуча:  На світі багато чудових країн, 
Мені наймиліша, найкраща країна, 
Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, 
Безсмертна моя Україна. 

 
Ведуча:      Ти з давніх віків непокірна була 

І волю свою боронила невпинно. 
Нарешті збулося – її здобула 
Звитяжна моя Україна. 

 
Ведуча:  На землях твоїх неозорих степів 

Живе працьовита і чесна родина, 
Хвилюється колосом стиглих хлібів 
Моя золота Україна. 

 
 
Ведуча:  В садах і дібровах в вечірні часи 

Чарує нас пісня дзвінка солов’їна, 
І чути співочі дівчат голоси, – 
Пісенна моя Україна. 

 
Ведуча:  Тепер ще не легко живеться тобі, 

Є в тому, мабуть, особлива причина. 
Та все подолає в тяжкій боротьбі 
Незламна моя Україна. 

 
Ведуча:  Квітуй, мов калина, над плесами вод, 

Будь в дружбі і праці міцна та єдина. 
Хай буде щасливим твій вільний народ, 
Прекрасна моя Україно! 

 

 

Пісня «Одна калина» 
 

 


