
В усіх загальноосвітніх навчальних закладах району проведено заходи 

до Дня Соборності та  Урок Соборності “Єднання заради Незалежності”. 

У Дубовогаївській ЗОШ загальношкільна лінійка «Без Соборності немає 

незалежності» розпочалася виступом вчителя історії Морєвої Г.М.  Учні 10 -

11 кл. розповіли про історичні події, які сприяли Соборності України. 

Завершилась лінійка словом сільського бібліотекаря та акцією «Коло 

єднання».В цей день в пам’ять про тих, хто захищав і відстоював соборність 

держави учні школи  поклали квіти  до могили  загиблого учасника АТО 

Віктора Задорожнього. 

У бібліотеці діє виставка тематичної літератури «Злилися воєдино однині…» 

 
 

 В  Івківській шкільній бібліотеці керівником національно-патріотичного 

гуртка Назаренко Л.П. проведено годину  історичної пам’яті  «Соборна мати 

– Україна одна на всіх, як  оберіг» для учнів 5-6 класів.  

Бібліотекар Дубовик Л.В. підготувала тематичну виставку  літератури 

«Живи, Україно, для щастя і волі».  

 Для учнів 7-8 класів проведено гру-вікторину «Україна єдина». (Підготувала 

Андрущенко С.В.) 

Учні  9-11 класів захищали учнівські проекти «Україна очима молодих»  та 

обговорили, переглянувши  документальний  фільм «Велика злука УНР та 

ЗУНР».  

Загальношкільний Урок Соборності «Єднання заради незалежності», який 

провела вчитель історії Лоскутова С.О. для учнів 5-11 класів, завершився 

колом єднання. 

 
 



 

У Переволочнянській ЗОШ в рамках  Уроку Соборності «Єднання заради 

Незалежності» проведені заходи: 

Лінійка «Суверенна моя Україна» 

Круглий стіл «Незалежність починається з тебе»  

Перегляд документального фільму “Свято Злуки. Політика пам’яті». 

 

У Великодівицькій та Обичівській ЗОШ І - ІІ ступенів до Дня Соборності  

проведено інформаційну лінійку «  Шлях до незалежності» для учнів 6 - 8 

класів.  21 січня  на уроках  історії  в  6, 7, 8 класах учні переглянули фільм  

«Акт злуки. Відтворення історичної правди». 

 

 
 

У Сергіївській ЗОШ 21 січня в актовій залі школи для учнів 5-11 класів 

проведено загальношкільний Урок Соборності «Єднання заради 

Незалежності». На уроці використані мультимедійна презентація «22 січня – 

день Соборності України», музичні записи: Державний Гімн України, 

К.Бужинська «Україна», історичні та фотоматеріали про події 1918-1919 рр., 

проведено паралель з сьогоденним життям України. 20-22 січня всі учні 

мають можливість ознайомитися з художньою, історичною та 

публіцистичною літературою виставки, яку розгорнуто в актовій залі школи. 

Випущена вітальна загальношкільна листівка до Дня Соборності України, 

класні стіннівки. 

 

 
 



У Заїздській ЗОШ : 

 Урочиста лінійка, присвячена Дню Соборності України  

 2.Виставка періодичної, науково-популярної, інформаційно-довідкової 

літератури: «Україна суверенна: від витоків до сьогодення»  

3.Урок патріотизму: «Соборна мати Україна – одна на всіх як оберіг» (5-9кл.) 

 

У Замістянській ЗОШ І-ІІ ступенів: 

 1. Свято «Соборна мати-Україна – одна на всіх , як оберіг» (1-9 кл.). 

 2. Випуск стіннівки. 

 3. Флеш-моб «Стрічка єднання» (5-9 кл.).  

4. Конкурс творчих робіт «Хай весь світ дивують нині діти неньки України» 

(5-9 кл.). 

 5. Акція до Дня Соборності України «Україна – моя країна, Замістя – мала 

Батьківщина» (5-9 кл.). 

 6. Книжкова викладка «Хай у серці кожної дитини живе любов до України. 

 

 
 

У Канівщинській ЗОШ І-ІІ ступенів: 

1. Тематична виставка літератури , періодичної преси « СоборнаУкраїна : 

від ідеї до життя.»  

2. Тематичний урок «Єднання заради незалежності»  

3. Урок Соборності « Єднання заради незалежності» 5-9 класи вч.історії 

Грабовець Н.В. 

4. Перегляд документального фільму «Злука». 

 
 

 



В Яблунівській ЗОШ : 

 - класні години «Україна, Соборна країна»;  

- відкритий виховний захід «Сила країни в єдності народу»;  

- перегляд відеофільму до Дня Соборності України; - виставка тематичної 

літератури. 

 

У Голубівській ЗОШ: 

 урок Соборності:«Єднання заради Незалежності». 5-10  

2 Виховна година: « Акт Злуки УНР і ЗУНР». 5,6  

3 Бесіда: «Без Соборності немає Незалежності». 8,9  

4 Круглий стіл: « Незалежність починається з тебе…» 

 

У Малківській ЗОШ  проведено тематичні виховні години: 

- «Без Соборності немає незалежності» 6 кл. 

 2. «На шляху до Соборності України»  7 кл  

3. «Незалежність починається з тебе» 8 клас  

5. « Соборність України : від ідеї до єднання» 21.01 10 кл. Кондратенко Ю. В 

6. «Україна – Соборна і Незалежна» 21.01 

« Злилися воєдино однині…» 20.01 

7. Перегляд документального фільму « День 

Соборності» 6 – 10класи 

- Урок Соборності “Єднання заради Незалежності” 

У шкільній бібліотеці діє виставка тематичної літератури, у якій відбито 

шлях України до воз’єднання. (18.01 – 22.01); 

 

У Подищанській ЗОШ: 

 - Тематична  виставка«СоборністьУкраїни: ілюзії і реальність»  

Уснийжурнал«Віднині на всіх землях України буде одна великаУкраїна» 

 Виховна година«Нероздільнаі незалежна українськадержава»  

Виховна година«22 січня– Деньсоборності України» 2-4 7учн 

 Виховна година«СоборнаматиУкраїнаодна навсіхякоберіг» 5кл 4учн 

Виховнагодина«СоборністьУкраїни– основа державності» 6кл 3учн 

УрокСоборності «Єднання заради Незалежності» Перегляд док. фільму 

 

У Товкачівській ЗОШ проведено Урок Соборності «Єднання заради 

Незалежності» у сільській бібліотеці. 

 

Малодівицька ЗОШ: Проведення Уроку Соборності «Єднання заради 

Незалежності» по класах. 19.01.-22.01.2016 2.  

Екскурсії в шкільний музей та до бібліотеки, де оформлені тематичні 

виставки. Протягом тижня  

3. Випуск тематичної стінгазети «22 січня в історії України». 19.01. 

 4. Ток-шоу «Єднання заради Незалежності» (10 клас). 20.01. 

 5. Перегляд відеофільму «Свято Злуки. Політика пам’яті» з подальшим 

обговоренням. (9-11 кл.) 21.01.  



6. Урочиста лінійка до Дня Соборності України. 22.01. 

 
 

У Знам’янській ЗОШ І – ІІІ ступенів 

1. Диспут для учнів 8 – 11 класів «Єднання заради Незалежності».  

2. Перегляд уривків кінофільмів Дня Соборності України. 

 

 
 

У Жовтневій школі з метою відзначення Дня соборності України проведено 

наступні заходи:  

1. Загальношкільна година спілкування«ДеньСоборності України» 

2. Тренінг «Ланцюг єднання 

 

У Ряшківській ЗОШ  проведені заходи до Дня Соборності: 

1. Для учнів 1-4 класів було проведено урок « Єднання України заради 

Незалежності»( учитель початкових класів Покідько Т.М.). 

2. Для учнів 6-11 класів «Бесіда-вікторина  «Соборність України – ідея 

єдності українських земель».(учитель історії Клименко О.О.). 

 



У Ладанській гімназії проведені заходи до Дня Соборності: 

 

Урок-презентація «День Соборності в Україні» (кл.керівник 8-Б класу 

Кравченко О.В. та студент-практикант Лещенко Костянтик). 

 
 

Виховний захід «Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг» (класний 

керівник  6-А класу Осипенко І.В.) 

 
Викладка літератури «Соборність 

України: від ідеї до сьогодення» 

 
 

Лінійка «Без Соборності немає 

незалежності» 

 

 

Виховний захід «Незалежність 

починається з тебе» 

 
 

 



У Дідівська ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено ряд виховних заходів до Дня 

Соборності:   

організовано книжкову викладку в 

шкільній бібліотеці «Україно, мій 

духмяний дивосвіт, через терни 

йшла до волі стільки довгих літ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

між учнями 5 -11 класів відбувся 

конкурс малюнків «Від героїв Крут 

до Соборності України». У цьому 

конкурсі взяли участь 93 учні. 

 
в усіх класах було проведено урок 

Соборності «Єднання заради 

Незалежності» ( 226 учнів). 

 
 

І на завершення було проведено виховний захід «Соборна Україна: від  ідеї 

до життя», на якому були присутні 209 учнів 1 -11 кл. 

 
 

 

 



У Богданівській ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Григорія Ващенкапроведені 

заходи до Дня Соборності України:  

урок історії України у 10 класі 

“Єднання заради Незалежності» 

 

 
 

 

виставка літератури в шкільній 

бібліотеці та бесіда з учнями 

початкових класів «Соборна мати 

Україна – одна на всіх, як оберіг» 

 

 

 

Година спілкування 3 клас «Моя 

мала й велика Батьківщина» 

 

 
 

Урок інформатики 4 клас. 

Створення комп’ютерної 

презентації «Діти України – за 

єдину країну» 

 
 

Диспут 11 клас «Єднання заради 

Незалежності» 

 
 

Перегляд відео «Шлях до 

незалежності» 

 

 
 



 


