
Підсумки Дня Соборності і Свободи України 

 

Відповідно плану заходів із підготовки та відзначення Дня Соборності 

України, плану роботи школи – інтернату у січні 2016 року діяльність 

педагогічного колективу та учнівського самоврядування була спрямована на 

підготовку та проведення ряду заходів до Дня Соборності України. 

З 18 січня по 22 січня 2016 року в школі проведена низка навчальних, 

виховних заходів щодо відзначення Дня Соборності України: усні журнали, 

години спілкування, круглі столи, лекції, інтелектуальні конкурси, 

присвячені політичним та історичним подіям в утворенні і зміцненні 

української державності, історії. 

Розпочався тиждень загальношкільною лінійкою «Живи, моя державо 

Україно!». Для учнів 5 – 9 класів був продемонстрований документальний 

фільм про історичні події 1919 року. Для учнів 1 – 4 класів була проведена 

інформаційна хвилинка «Історичний урок єднання». 

У вестибюлі школи було оформлено тематичний інформативний 

куточок  «Україно, Соборна держава, сонценосна колиска моя». 

22 січня 2016 року в нашій школі відбувся єдиний урок патріотизму, 

для учнів 5 – 9 класів «Соборна мати Україна, одна на всіх, як оберег». 

Протягом тижня за графіком проводились години спілкування. Класні 

керівники та вихователі організували перегляд сюжетів документальних 

кадрів «День Соборності – перше свято України». 

Для учнів 5-6 класів було проведено конкурс творчих робіт «Яким я 

бачу майбутнє моєї держави». 

Цікаві заходи щодо відзначення Дня Соборності проведені в паралелі –

х класів: експрес – гра «Що ти знаєш про Україну?». 

Учні 5 – Б класу (Караджинова Т. І.) провели круглий стіл «Видатні 

постаті Соборності України». Українці як нація змогли вижити в пору 

найтяжчих історичних випробувань і зберегти свою неповторну культуру 

тільки завдяки тому, що серед них із століття у століття з’являлися видатні 



державні діячи, полкові, мислителі. Ті хто зміцнював не тільки хід історії, 

хто зробив вагомий внесок у загальну скарбницю України й усього людства. 

Учні 4 – Б класу (Шевченко Н. М.) провели патріотичний урок «День 

Соборності України». Підготували матеріали та ознайомили школярів з 

історією виникнення Дня Соборності України. 

Для учнів 5 – 9  класів пройшли спортивні змагання «Ми козацького 

роду». Хлопчики – козаки змагалися у спритності, кмітливості, 

винахідливості, а дівчатка довели всім присутнім, що вони справжні 

господині і вміють швидко ліпити вареники. Усі класні колективи гарно 

справилися із поставленими завданнями і довели, що вони люблять свою 

мову, Батьківщину, багато знають про неї. 

Бібліотекарем школи оформлена виставка художньо – публіцистичної, 

науково – популярної літератури щодо історії становлення державності 

України,  висвітлення діяльності державних діячів Української Народної 

Республіки і Західної Української Народної Республіки. 

Завершився тиждень проведення акції «Діти єднають Україну». Учні 

виготовили «символи єднання» з синьої та жовтої стрічок. 

Проведені просвітницькі заходи були спрямовані на виховання в 

учнівської молоді почуття патріотизму, поваги до минулого українського 

народу, утвердження демократичних цінностей. 

 


