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Історія свята
Це свято відзначаємо щороку в день проголошення Акту возз’єднання Украї-

нської Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбу-
лося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року.

У  тяжкій  і  тривалій  боротьбі  за  національне  визволення,  утвердження
власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. 

Одна з таких сторінок нашого минулого – боротьба українського народу за
соборність своїх земель.

Так вже розпорядилась історія, що упродовж століть наш  народ та землі
України  були  розрізнені,  належали  до  інших  держав:  Російської  імперії,
Польщі,  Австро-Угорщини.  Тож  споконвічною  мрією  українців  було
об’єднання  розрізнених  частин  України  в  межах  однієї  держави.  Захі-
дноукраїнські землі входили до складу Австро-Угорщини, але, на відміну від
східних земель, тут українці мали ряд політичних свобод і всебічно розви-
вали культурне та громадсько-політичне життя. 

З  початком Першої  світової  війни у Галичині  було  створено  Головну
Українську Раду (пізніше – Загальна Українська Рада), яка відстоювала ін-
тереси українців.  Євген Петрушевич, Євген Левицький, Кость Левицький,
Семен Вітик – одні з перших виступили з ідеєю соборності України. На їх
думку, ця дія відповідала б найвищому ідеалові української нації. У числен-
них їх промовах відкрито пропагувались ідеї злуки всіх українських земель. 
9 жовтня 1918 р. на засіданні австрійського парламенту майбутній глава уряду ЗУНР К.Левицький висловив зага-
льне прагнення галицького народу до Києва. 20 жовтня 1918 р. на багатотисячній маніфестації у Львові відомий
західноукраїнський політичний і громадський діяч С.Вітик закликав до негайної злуки з Великою Україною.

 Підвищений інтерес  до соборності  серед громадсько-політичних діячів Галичини
був невипадковий. Передбачаючи швидкий занепад Австро-Угорщини, українці боялися,
щоб Галичина не відійшла до складу Польщі. Тому 18-19 жовтня 1918 р. у Львові відбу
вся з’їзд політичних і громадських діячів українських земель у складі Австро-Угорської
імперії, на якому було створено Українську Національну Раду. З’їзд від імені Ради видав
постанову, яка окреслювала українську етнічну територію в Австрії  та  зазначала,  що
«...ця  українська  національна  територія  стає  українською  державою».  На  жаль,  така
заява не мала практичного значення, і  важлива лише як вияв політичної думки і волі
українців Галичини.

У середині листопада 1918 р. Австро-Угорська імперія розпалась під впливом революційних подій у країні. І вже 1 ли
стопада війська Української  Національної  Ради захопили Львів,  проголосивши створення Української держави.  А 13 ли
стопада за новоутвореною державою закріпилася назва Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Тож одним із найваж
ливіших  завдань  уряду  ЗУНР  було  об’єднання  усіх  українських  земель  в  одну  державу.  Але  поки  гетьман  Павло
Скоропаський володарював у Києві, ця мета була недосяжною. Ситуація змінилася, коли на зміну гетьманату до влади при
йшла Директорія,  було відновлено Українську Народну Республіку та  її  закони.  Як можна було сподіватись,  Директорія
поставилась  дуже  прихильно  до  ідеї  соборності.  Як  наслідок  ініціатори  об’єднавчого  руху  представники  Державного
Секретаріату ЗУНР –1 грудня 1918 року підписали у Фастові передвступний договір про наміри об’єднати населення і тери
торії обох утворень в одній державі. Обидва уряди зобов’язувалися в найкоротший час здійснити це об’єднання. Даний до
говір, викликавши схвалення українського загалу, став, по суті, першим і основним актом соборності. Після нього значно
активізувалася боротьба за ідейно-політичну і територіальну консолідацію українців усіх земель. Перше рішення у цьому
напрямі зробила Українська Національна Рада, яка 3 січня 1919 року одностайно прийняла ухвалу про злуку Західноукраї
нської Народної Республіки з Українською Народною Республікою.

Об’єднавчий рух, який наприкінці 1918 – початку 1919 року охопив майже всю Україну, досяг свого апогею і в двадцятих
числах січня перемістився в столицю УНР. Київські видання друкували численні статті,  інформації,  інтерв’ю, присвячені
об’єднанню українських республік.

Крупний план



Директорія і Рада Народних Міністрів призначили урочисте святкування об'єднання УНР і ЗУНР на 22 січня. Мабуть, 
це було не випадково, бо вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу Центральної Ради, згідно з яким 
УНР проголошувалась самостійною, незалежною державою. Отже, він мав стати днем подвійного всенародного свята – 
Незалежності й Соборності.

І ось настав день, за який українці боролись упродовж багатьох століть. Уранці 22 січня біля святої Софії було 
велелюдно. Вхід з Володимирської  вулиці прикрашала тріумфальна арка з гербами історичних земель України. Під звуки 
оркестру крокували військові підрозділи. Урочистості розпочав заступник президента ЗУНР Лев Бачинський, який 
нагадав про традицію «одного нерозривного тіла» від Володимира Великого до «великих гетьманів». Держсекретар Л. 
Цегельський оголосив вірчу грамоту президії Української Національної Ради й передав її голові Директорії Володимиру 
Винниченку, який привітав галицьких делегатів, наголосивши на непересічному значенні Акта соборності. Представник 
Директорії Федір Швець виголосив великі слова: «Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини 
України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна – в одну Велику Україну… Віднині український 
народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення 
нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу». Усвідомлюючи суспільно-
політичне значення цієї події, керівництво Директорії подбало, щоб прийняття Акту Злуки стало величною маніфестацією 
єднання східних та західних українських земель, днем народження єдиної незалежної соборної держави. Сценарій 
урочистостей розроблявся під керівництвом міністра освіти Івана Огієнка, а режисурою опікувався корифей українського 
театру Микола Садовський. Особливої значущості події надавала присутність усього керівництва УНР, представників 
ЗУНР, делегатів Трудового конгресу, духовенства, військової старшини, іноземних дипломатів та великої кількості людей. 
 Це була велика, урочиста, єдина в своєму роді історична маніфестація братерства українського народу. Вона не лише 
справила велике враження на всіх учасників, але й почала нову добу в житті народу. Ця заява єдності всього народу 

назавжди знищила штучно збудований фізичний і духовний кордон між його гілками.З того часу вже стали марними 
спроби наново поставити той штучний кордон. І в цьому велика заслуга творців Акту Соборності 22 січня 1919 року.

Таким чином, вперше за шістсот років був зроблений серйозний крок до об'єднання більшості етнічних українських 

земель в єдину державу.Так, тоді, в 1919-му, Україна не змогла відстояти свою незалежність. Однак, незважаючи на 
невдале завершення об’єднання двох республік, значення Акта надзвичайно важливе, оскільки він наочно показав 
безперспективність спроб роз'єднати український народ, протиставити українців один одному, змусити їх служити чужим 
для них інтересам. Він став етапом становлення і розвитку української державності. Перший Президент Української 
Народної Республіки Михайло Грушевський зазначав: «Які б тяжкі проби не судила переходити Україні й українському 
народові історична доля, які пертурбації не лежали б ще перед ними, великі часи Української Центральної Ради і її акти 
зостануться великою епохою їх розвою, твердою підставою національного будівництва».

Об’єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній пам’яті українців. Справжню єдність народу у 

боротьбі за незалежність продемонструвала світові Україна 21 січня 1990 року. Так, знаменним етапом піднесення духу 
свободи став “живий ланцюг ” між Києвом і Львовом, коли 21 січня 1990 року тисячі українців взялися за руки на згадку 
про проголошення Акту Злуки. Ось як описував ті події один із учасників: «Живий ланцюг справив на мене неповторне 
враження. Народ був у надзвичайному піднесенні, навкруги дзвеніли патріотичні пісні. Раз у раз лунали здравиці на честь 
українського народу. Над головами у височині витав дух свободи». 

День Соборності України почали відзначати на державному рівні з 1999 року, коли був підписаний відповідний Указ 
Президента України. Згідно з цим документом 22 січня – день, коли був проголошений в 1919 році Акт Злуки, 
встановлено Днем Соборності України.

22 січня 2015 року, у коледжі була проведена для студентів І - ІІ курсів музично – літературна композиція «Україна – 
єдина держава».Композицію підготувала викладач історії Чернова Олена Станіславівна разом із студентами – 
першокурсниками Мільчинською Антоніною, Сапроновим Митою,Тігою Богданом. Студенти були ведучими заходу, із 
захопленням читали вірші,які повертали слухачів до часів історії, коли відбувалося дійсно справжнє свято для України – 
День Соборності!

У цей день для студентів ІІІ – ІV курсів були проведені виховні години на тему: «День Соборності України».Також у 
коледжі до Дня Злуки був проведений конкурс малюнків, плакатів, листівок серед студентів молодших і старших курсів. 
Перемогу отримали: 

І місце – група 242 – 243 (куратор Лось Н.Д.);
ІІ місце – група 311(куратор Чеберюк О. М.);
ІІІ місце – група 231 – 232 (куратор Миронець С. Д,)
Свято Соборності у коледжі супроводжувалось виставкою фотоматеріалів, документів, художньої та документальної 

літератури про цю знаменну подію. Виставка була організована працівниками бібліотеки Пецух А.Н.  та Іщенко О.В.
Викладач суспільних дисциплін Чернова О.С.
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             ВОНИ ЗАГИНУЛИ ЗА УКРАЇНУДобре кажуть : „Хто не знає свого минулого , 
не вартий свого майбутнього. І це дійсно так , бо так само , як дерево тримається на землі своїми коріннями , 
так людина тримається на землі своїм минулим. Людина , яка не знає минулого – як перекотиполе , куди вітер 
подме , туди воно й котиться. Але ж людина не перекотиполе , і , як сказав у своєму романі Павло 
Загребельний : „ На порожньому місці роду не заснуєш ” . Саме тому ми повинні знати історію . А історія 
наша полита кров’ю і сльозами . Однією із найтрагічніших її сторінок є бій під Крутами.
29 січня 1918 року назва невеликої станції , що розташована на Чернігівщині уздовж лінії Бахмач – Київ , 

ознаменувала відлік нового духовного злету нації , який уже протягом майже століття є національним 
символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність.

Вже 25 січня 1918 року на засіданні Української Центральної Ради було прийнято IV Універсал , який 
проголошував незалежність Української Народної Республіки. Проте більшовицька влада не хотіла так просто 
віддавати свого „ молодшого брата ” . Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє 
п’ятитисячне військо під проводом Муравйова на Київ. Лише 300 українських юнаків – добровольців 
виступили на захист Української Народної Республіки і прийняли на засніженому чернігівському полі 
нерівний бій із майже п’ятитисячною армією більшовиків. Основу українських добровольців складали бійці , 
створених за ініціативою молодіжного Братства Українських Самостійників Юнацької школи ім. гетьмана 
Б.Хмельницького та Студентського куреня ім. Українських Січових Стрільців – переважно студенти 
Київського університету , Київського політехнічного інституту та учнів старших класів київських гімназій. Бій 

розпочався о 12 годині дня , фактично безперервно тривав до пізнього вечора . Юнаки мужньо відбивали атаку 
ворога , не залишаючи своїх позицій. Протягом п’яти годин українські підрозділи стримували ворожі напади . 
Проте незабаром , скориставшись кількісною перевагою , наступаючі зламали оборону і почали оточувати 
українські частини . Розуміючи безвихідність свого становища , бійці Студентського куреня пішли в атаку і 
були майже всі знищені . 27 студентів і гімназистів ( серед них : Лизогуб , Попович , Шульгін , Кальченко , 
Ганкевич та інші ) були захоплені в полон . Усіх їх було піддано нелюдським катуванням і по-звірячому 
замордовано.

Безжальні кати навіть заборонили селянам поховати безстрашних захисників . Після підписання Брестського 
миру , який замінив владу більшовиків на австрійців та німців , 19 березня 1918року в Києві відбувся 
урочистий похорон на Аскольдовій горі 28 полеглих бійців у бою під Крутами.
 Але більшовики за 70 років свого панування намагалися знищити в пам’яті народу згадку про Крути , або 
виставити її героїчних захисників зрадників Батьківщини. У 30-х роках було навіть знесено кладовище та 

могили крутян на Аскольдовій горіСпом’янемо в пісні славу Крутіїв ,
Найсвятіше з наших бойовищ!
Крути ! Крути !- смолоскип в майбутнє ,
Піднімімо наші душі явиш.
 Крути ! Крути ! Це за Батьківщину
Стати муром , шанцем душ і тіл ,
Крути ! Крути ! Мужньо , воєдино
Прямувати в найсвятішу ціль.Крути ! Крути ! Час розплати близько ,
Вже червоний ворог карти жде ,
Крути ! Крути ! Вічне бойовисько
За майбутній , за світлий день.
 Крути ! Крути ! Мужність і посвята ,
Вірність , що міцніша понад смерть.
Крути ! Крути ! Горда і завзята

Кличе пісня і веде вперед.Перші згадки і справжня , реальна оцінка захисників Крут відбулася вже після 
набуття Україною незалежності в 1992 році. Не можна викреслити з пам’яті людської той великий та 
безсмертний подвиг юних студентів , що захищали українську державність, поклавши на її вівтар найцінніше 
– власне життя.

СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !Викладач суспільних дисциплін Чернова О.С.
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На все впливає мови чистота:
Зір глибшає і кращають уста,
Стає точнішим слух, а думка ллється,
Як вітром розколихані жита.
                                                               Дмитро Павличко14.01.15 викладачі загальноосвітніх 
дисциплін Лось Н.Д. та Карпович О.П. проводили тренінг «Мовленнєва компетенція викладача»
      Підвищення рівня мовленнєвої культури викладачів і студентів вищих навчальних закладів 
набуло особливо важливого значення, оскільки уміння добре володіти словом стає показником і 
складовою професійної компетентності спеціаліста та його загальної культури, освіченості і високої 
моральності. Саме цій темі був присвячений тренінг для викладачів «Мовленнєва компетенція 
викладача», протягом якого педагоги розв’язували педагогічні задачі, моделювали висловлювання, 
які можуть допомогти уникнути протиріч у спілкуванні зі студентами, пригадували розмовні кліше, 
замінювали іншомовні слова українськими відповідниками, редагували речення. На тренінгу 
панувала атмосфера невимушеної бесіди, викладачі із зацікавленням виконували різноманітні 
завдання.

           Шляхів  до  вдосконалення  мовленнєвої  культури  і  формування  мовної особистості, як 
показує практика і результати наукових досліджень, є безліч. Проте всі вони починаються з прояву 
любові до рідної мови, бажання вивчати її і майстерно володіти нею.Викладачі загальноосвітніх 
дисциплін Лось Н.Д. та Карпович О.П.Українські традиції святкування Різдва 
ХристовогоРіздво Христове — велике християнське свято, день Народження Ісуса Христа, Спасителя світу 
і Відкупителя людей з полону гріха. Свято Різдва Христового вважається другим після Пасхи (Великодня) 
великим святом, хоча у багатьох католицьких країнах народне благочестя досі відводить йому головне місце 
серед свят.

Різдву, за церковним статутом, передував чотиритижневий Різдвяний піст (Пилипівка), з 27 листопада до 6 
січня. У цей час виконувалися всі хатні роботи: світлицю білили, прибирали розписами, вивішували найкращі 

рушники, розкладали килими.Покуття оздоблювали особливо урочисто й прикрашали запаленою свічкою чи 
лампадою. Тут ставили перший символ усіх трьох зимових свят — дідух (сніп з колосків жита чи пшениці, 
зібраних наприкінці жнив). Зерно з дідуха зберігали до весни, примішуючи потім до посівного — для 
забезпечення багатого врожаю. 

Вранці 7 січня українці йшли до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові. Після закінчення 
церковної відправи родина знову збиралася на святковий обід, який вже не був пісним, та починалася велика 
різдвяна гостина. 

Споконвіку існував у нашому народі гарний звичай бажати один одному і господарям щастя-здоров'я, многих 
літ і всяких статків у хаті і родині. Вже по Святій Вечері українці починали ходити по хатах, піснями та 
відтворенням побутових сценок поздоровляли господарів та їхніх дітей та вінчували їм злагоду й достаток. 
Колядувати починають не в усіх місцевостях України одночасно: на Покутті діти ідуть колядувати вже на Святий 
Вечір; на колишній Гетьманщині, в Слобідській Україні та в Гуцульщині — на перший день Різдва Христового, 
після того, як у церкві скінчиться Богослуження. На Західному Поділлі йдуть колядувати на другий день свят 
вранці.
Викладач загальнотехнічних дисциплін  Чорний С.В.
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Спортивне життясеред викладачів 2014-2015 н.р.   під гаслом “За здоровий образ життя”
Кожного року вже стало традицією проводити спартакіаду “Здоров’я” серед викладачів і 

співробітників коледжу. Мета цієї спартакіади полягає в тому, щоб залучити працівників нашого 
коледжу до систематичних занять фізичною культурою, популяризації здорового способу життя, 
визначення кращих циклових комісій у комплексному заліку.

Спартакіада проводиться у три етапи.Так, 17.12.2014 року змаганнями з боулінгу було відкрито 
другий етап спартакіади.

Змагання проводилися на базі боулінг-клубу “Шторм”. У змаганнях взяли участь сім ЦК нашого 
коледжу у складі 27 працівників. Змагання з цього виду спорту проводилися другий рік поспіль і вже 

здобули серед учасників великий інтерес. У ході гострої боротьби призова трійка виглядає наступним 
чином:

I місце - ЦК “Загально-технічних дисциплін” - 220 балів
II місце - ЦК “Практичної підготовки”  - 215 балів
III місце -ЦК “Автоматизації”  -183 бала
У особистому заліку трійка призерів має такий вигляд:
I місце – Мельник К.Л.       – 120 балів
II місце – Забашта О.В.       – 117 балів

III місце – Миронець С.Д.  – 108 балів12.01-14.01.2015 року  після новорічних свят було продовжено 
змагання другого етапу спартакіади «Здоров’я» змаганнями зі стрільби (пневматичної гвинтівки).У 

цьому виді змагань взяли участь 25 викладачів з восьми ЦК коледжу. Склад команди був 
необмежений, але до заліку ввійшли три кращих результати. У напруженій боротьбі переможцями і 
призерами у командній першості стали :I   місце – ЦК “Загально-технічних дисциплін”   – 119 балів

II  місце –  “Адмінрада”   – 115 балів
III місце – “ЦК Гуманітарної та соціально-економічної підготовки” – 108 балів
Трійка призерів у особистому заліку мае такий склад:
I місце – Бондаренко О.С. – 46 балів 
II місце – Жукова Н.Н.   – 45 балів

III місце – Мельник К.Л.  – 41 балівЗакінчився другий етап спартакіади “Здоров’я” серед 
викладачів 16.01.2015 року особисто-командними змаганнями з шашок.

У змаганнях взяли участь сім ЦК коледжу, представники яких незалежно від статі зіграли між 
собою по круговій системі.

Боротьба за призові місця у гострій та відвертій боротьбі склалася так:
I місце – Мороз Т.О.        - “Адмінрада”                                                                      – 9 балів
II місце – Пугач В.А.       – “ЦК Автоматизації”                                                         – 8 балів
III місце – Топчієв М.М. – “ЦК Гуманітарної та соц.-економ. підготовки”            – 7 балів

Підвівши підсумки другого етапу спартакіади “Здоров’я“, я хочу подякувати адміністрацію, 
профспілковий комітет, голів циклових комісій усіх викладачів та працівників нашого коледжа, які 
взяли участь у цих змаганнях. Бажаю вам міцного здоров’я та натхнення до нових перемог.

Керівник фізичного виховання 
майстер спорту України міжнародного класу  Майдебура О.Г.
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 5       31 січня 2014 рВалентинів день в Англії та Шотландії в старовину супроводжувався таким звичаєм. Молоді люди клали до 
мішечка відповідну їхньому числу кількість квитків, з позначеними на них іменами молодих дівчат; потім кожен 
виймав один такий квиток. Дівчина, ім'я котрої діставалось таким чином молодій людині, ставала на наступний 
рік його «Валентиною», а він — її «Валентином». Це передбачало на цілий рік відносини між молодими 
людьми, подібні до тих, що, за описом середньовічних романів, були між лицарем та його «дамою серця» 
(скрізь супроводжував її, складав їй сонети, грав на лютні тощо). Про цей звичай згадує у своїй знаменитій пісні 
шекспірівська Офелія. Ймовірно, він є ще дохристиянського походження. Ще донині Валентинів день в 
Шотландії та Англії дає молоді привід для різноманітних жартів та розваг. В Англії існувало повір'я, за яким 
перший мужчина, що його зустрічала дівчина 14 лютого, повинен був стати її Валентином — хоче вона цього чи 
ні. Але дівчата знайшли вихід із ситуації: цього дня вони гуляли з зав'язаними очима.

Італійці у День Святого Валентина вважають своїм обов'язком дарувати коханим солодощі. В Італії цей день 
так і називають — «солодкий». Поляки цього дня відвідують Познань. Там, за повір'ям, лежать мощі Святого 
Валентина, а над головним престолом висить його чудодійна ікона. Поляки вірять, що проща до неї допомагає 
в любовних справах. Німці вважають Валентина покровителем психічно хворих, прикрашають в цей день всі 
лікарні червоними стрічками, а в каплицях проводять спеціальне Богослужіння. В Японії на День св. Валентина 
жінки і дівчата дарують чоловікам і хлопцям солодощі, переважно шоколад. Хоча це «свято закоханих» 
подарунки отримують не лише коханці, але й начальники чоловічої статі від підлеглих статі жіночої. Загалом, 
святкування не відрізняється від аналогічних у Європі чи Америці. День св. Валентина особливо поширений 
серед молоді. Літнє покоління сприймає його як чудернацьку примху «погано вихованого дітей та онуків» або як 
шкідливий імпортований звичай Західної цивілізації.

Останніми роками День Святого Валентина набув і політичного звучання. Він був заборонений у Саудівській 
Аравії та Ірані. 2004 року радикальна група індуїстів «Шив Сена» демонстративно спалювала «валентинки» в 
Мумбаї. 

Викладач загальнотехнічних дисциплін  Мельник К.Л.Куріна  Л.О. – 02.02.
      Лопоног О.С. – 06.02
           Денисова О.А. – 08.02
              Шкарупа С.Г. – 10.02

                   Єрмаков Л.С. – 15.02                                                                  Монід О.О. –  
21.02
            Кідалова О.В. –  25.02
         Міфле-Чередниченко С.А. – 27.02

         Чебанова О.В. – 27.02
Зотова Л.П. – 28.02                                             Пецух Г.М. – 20.02
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