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Про підсумки відзначення                                                                                                                                   

Дня Соборності України у січні 2023 року 

На виконання Указу президента України від 18.05.2019 року № 286/2020 «Про стратегію 

національно-патріотичного виховання», заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, наказу Українського державного центру 

національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді від 19 грудня 

2022 року № 101-А «Про фотовиставку: «Україна – це ми!» в 2023 році», наказу департаменту 

освіти і науки ЛОДА від 27.12.2022 року № 02-01/-1/341, відповідно до листа управління 

освіти департаменту розвитку Львівської міської ради від 29.12.2022 № 4-2709-40531, згідно 

плану роботи НВК “ШЕЛ” на ІІ семестр 2022/2023 навчального року, з метою зміцнення 

єдності учнів навколо ідеї соборності української держави, утвердження ідеалів свободи і 

демократії, виховання в молодого покоління почуття національної гідності, поваги  до 

історичного  минулого  українського  народу проведено заходи виховного впливу на учнів 

НВК «ШЕЛ» до Дня Соборності України  «Вона – наш витвір, наша мрія, соборна вільна 

Україна»  23 січня 2023 року.  

22 січня всі українці відзначають День Соборності України - свято, встановлене на честь 

проголошення Першої Незалежності та Акту Злуки Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. Ранок 23.01.2023 року у НВК 

«ШЕЛ» розпочато з хвилини мовчання, підняття прапора на подвір’ї НВК «ШЕЛ» та 

виконання державного Гімну України представниками РУС навчальних груп. 

23.01.2023 року о 14:20 кураторами груп проведено Єдину виховну годину «Вона – наш 

витвір, наша мрія, соборна вільна Україна». Учасники заходу не тільки прослухали історію 

виникнення свята – Дня Соборності України, а й ознайомились з історичними фактами про 

Україну, пригадали видатних українців, дізналися про всеукраїнську акцію «живий ланцюг» 

між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом,  яка відбулася 20 січня 1990 року, як символ 

духовної єдності людей східних і західних земель України. Учні відповідали на запитання 

літературно-історичної вікторини, продемонструвавши глибокі усвідомлені  знання з історії 

рідної держави.  

Уже декілька років поспіль головною традицією у День Соборності є живий ланцюг, 

який простягнувся в 1990 році від Києва до Львова. Учні НВК «ШЕЛ»  підтримали 

патріотичну акцію  об’єднання Сходу та Заходу України, створивши та ставши частинкою  

символічного живого ланцюга.                                                                                                                                                                  

До Дня Соборності в бібліотеці НВК «ШЕЛ» організовано книжкову виставку: «І є 

держава Україна, і є її невтрачений народ» та проведено огляд літератури: «Прапор єднання» 

та «Події Української революції», котра висвітлювала  історію Соборності,  яка бере свій 

початок від об’єднання давньоруських земель навколо князівського престолу у Києві, а її 

коріння сягає ще давніших часів. Протягом віків практичним втіленням Соборності займались 

українські гетьмани: Б. Хмельницький, П. Дорошенко, І. Мазепа, П. Орлик та інші.  

Яковенко Н.П., педагогом-організатором, за участю представників РУС оформлено 

рекреацію «Україна – соборна, вільна, неподільна»,  випущено стіннівку «Акт Злуки». 

Рекреація містила привітальний плакат, копію самого документа про Злуку, дитячу аплікацію, 

наукові історичні  статті з вивчення Акту Злуки, фото з урочистого проголошення документа. 

Це  дало змогу  ознайомити учнів НВК « ШЕЛ» з історичним значенням цієї події.  

Учні 5А та 5Б навчальних груп разом з кураторами та Бурак З.Є., педагогом-

організатором, провели  акцію «Розгорнімо прапор України», адже свято об'єднання 



українських земель в єдину самостійну державу нагадує нам, що немає окремої Східної і 

Західної України, а є єдина держава і ми - єдиний народ! Ми, молоде покоління, віримо у світле 

майбутнє нашої України.  

Також членами РУС НВК «ШЕЛ» створено відеоролик «Україна – це ми!», який 

висвітлює питання Дня Соборності України,   єдності держави і її народу. Контент відеоролика 

наголошує на тому, що успіх побудови демократичної та міцної держави ґрунтується на 

спільних зусиллях народу і держави, дотриманні принципів незалежності, усвідомленні 

власної відповідальності за майбутнє усього українського народу. Відеоролик сприяє 

усвідомленню того, що українці повинні бути гідними місії, покладеної на них долею, а саме 

підтримати й продовжити героїчні досягнення своїх предків, виправдати сподівання і стати 

гордістю для нащадків, сприяти процвітанню соборної незалежної демократичної могутньої 

України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу! 

Враховуючи вищевикладене,  

Н А К А З У Ю: 

1. Відзначити належний організаційний та методичний рівень проведення заходів до Дня 

Соборності України «Вона – наш витвір, наша мрія, соборна вільна Україна». 

2. Бурак З.Є., педагогу-організатору:                                                                                

2.1. і надалі проводити роботу з пропаганди національно-патріотичного виховання 

учнів НВК «ШЕЛ»;                                                     .                                                                           

2.2. приділяти увагу залученню батьківської громади та громадських організацій до 

заходів національно-патріотичного виховання по НВК «ШЕЛ»; 

2.3. сприяти формуванню ключових компетентностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності, а саме: інформаційно-комунікаційна компетентність; 

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини. 

3. Кураторам навчальних груп та вчителям-предметникам:                                                                           

3.1. продовжувати роботу з питань виховання загальнолюдських, соціально-

політичних (патріотизм, свобода, демократія) та морально-етичних (гідність, 

справедливість, повага до себе та інших людей) цінностей; 

3.2. використовувати педагогічні можливості для формування правильного 

висловлювання власних оціночних суджень щодо чинників формування 

громадянського суспільства в незалежній Україні. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Врублевську А.П., заступника директора з 

навчально-виховної роботи. 

Директорка                                                                Іванна КУТЕЛЬМАХ 

З наказом ознайомлені: 

_________________Аліна ВРУБЛЕВСЬКА 

_________________Зоряна БУРАК 

_________________Надія ЯКОВЕНКО 

_________________Мар’яна ЛУЩАК 

_________________Мар’яна ЗВОРСЬКА 

_________________Іван ВОРОНИЧ 

_________________Марта КОЗАК 

_________________Вероніка РАБИНЮК 

_________________Світлана ЮРКІВ 

_________________Наталія МАНЬКО 

_________________Ірина ЯРЕМА 

_________________Ірина САВА 

_________________Наталія ПЕТРІВ 


