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Соборність України – основа державності

День Соборності України – це нагадування, що
сила нашої державі у єдності народу в межах

єдиної незалежної держави, усвідомлення своєї
ідентичності та спільної відповідальності за

творення і майбутнє країни!



22 січня 1919 р. на Софійській
площі у Києві було урочисто
проголошено Акт Злуки
Української Народної Республіки
та Західноукраїнської народної
республіки. Універсал Директорії
засвідчив що держави, створені
українцями Наддніпрянщини і
Наддністрянщини на руїнах двох
європейських імперій,
об’єдналися у єдину Велику
самостійну і неподільну Україну.
Українці утвердили свою єдність
та згуртованість й упродовж
1919–1921 рр. разом відстоювали
незалежність своєї держави.Проголошення Акта Злуки українських земель на Софійській площі в Києві. 22 січня 

1919 р. Фото зроблено з дзвіниці Софійського собору, вдалині видно ще 
незруйнований більшовиками Михайлівський Золотоверхий собор. Фото: 
www.memory.gov.ua.

Сторінками історії



Про День Соборності України
[Електронний ресурс] : Указ Президента
України від 13 листопада 2014 року
№871/2014. – Режим доступу:
https://www.president.gov.ua/documents/871201
4-18000

22 січня у день проголошення Акта злуки Української
Народної Республіки та Західно-Української Народної
Республіки Україна щороку відзначає День Соборності.

https://www.president.gov.ua/documents/8712014-18000


1919, проголошення Акта злуки. – Режим доступу:
https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/sichen/22/1919-progoloshennya-akta-zluky

Молебень на Софіївській площі у Києві з нагоди проголошення Акта
Злуки УНР і ЗУНР. В центрі – Симон Петлюра та Володимир
Винниченко. 22 січня 1919 року. Фото: vk.com/page-
46239656_49766251

Універсал Директорії Української
Народної Республіки / Центральний
державний архів зарубіжної україніки :
офіц. сайт. – Режим доступу:
https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/546

https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/sichen/22/1919-progoloshennya-akta-zluky
https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/546


Перемовини про об’єднання Наддніпрянської України з
Наддністрянською ініціювали лідери саме Західноукраїнської Народної
Республіки.

1-го грудня 1918-го року УНР і ЗУНР підписали «передвступний»
договір про злуку у Фастові, після якого й прийняли ухвалу про
наступне об’єднання двох частин України в одну державу. У роки
радянського тоталітарного режиму проголошення незалежності УНР і
День Соборності не відзначалися. Із утвердженням влади російських
більшовиків ці «контрреволюційні свята» стерли із суспільної
свідомості.

7 фактів про День Соборності України

Перше офіційне відзначення свята
Соборності на державному рівні відбулося 22
січня 1939 року в столиці Карпатської України
м. Хусті. Це була наймасовіша демонстрація
українців, адже в акції взяло участь понад 30
тисяч осіб.

https://zakarpattya.net.ua/Blogs/105797-IAk-vidznachaly-den-Zluky-v-
Karpatskii-Ukraini-22-sichnia-1939

https://zakarpattya.net.ua/Blogs/105797-IAk-vidznachaly-den-Zluky-v-Karpatskii-Ukraini-22-sichnia-1939


Головна традиція Дня Соборності (зміцнилася наприкінці
ХХ століття) – поява «живого ланцюга», що складається із
людей з українською символікою. Учасники, тримаючись за
руки, розтягуються, як живий ланцюжок, вулицями рідного
міста, і навіть за його межами, між містами, по мостах через
річки, поєднуючи береги і символізуючи єдність різних
регіонів України.

21 січня 1990 року, в переддень свята Злуки, відбулася
акція «Українська хвиля» одна із наймасштабніших акцій
подібного роду в історії. «Живий ланцюг» став одним із
важливих кроків до відновлення Української держави. Люди
взялися за руки, щоб продемонструвати Соборність України
на шляху до незалежності. Цю акцію організував Народний Рух
України (голова – Іван Драч, очільник виконавчого органу
(Секретаріату) – колишній політв’язень Михайло Горинь).

Ланцюг починався в Івано-Франківську від Центрального народного дому, далі через Стрий
(звідси йшло його відгалуження на Закарпаття), Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир до Києва. Початок
ланцюга в Івано-Франківську зумовлений тим, що саме Івано-Франківськ (тодішній Станіславів) у 1919
році був столицею ЗУНР. «Українська хвиля» простягалася на близько 700 кілометрів. У «ланцюзі»
взяли участь, за офіційними даними радянського режиму, близько 450 тисяч осіб. За неофіційними
оцінками – від 1 до 5 мільйонів.



Цього дня по всьому світу, де існують
організовані об’єднання закордонних
українців, відбуваються молебні за
Українську державу! А останнім часом до
української акції «живого ланцюга»
приєднуються люди в інших країнах.
Зокрема, у 2018 році до неї долучилося
Посольство України в Канаді, яке провело
урочисте прийняття до Дня Національної
Єдності.

У заході взяли участь: Міністр оборони
Канади Х. Сейджан, делегація Секретаріату
Кабінету Міністрів України на чолі з Міністром
О. Саєнком, члени української громади,
представники канадських урядових структур.



Відзначення Дня Соборності України за кордоном



День Соборності України : документальна виставка //
Центральний державний архів зарубіжної україніки : [вебпортал]. –
https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/313

День Соборності України : унікальні історичні
фото // Politeka. –
https://politeka.net/uk/news/society/566506-den-
sobornosti-ukrayini-unikalni-istorichni-foto

Соборність України в документах, фотографіях 
і наукових розвідках

https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/313
https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/313
https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/313


Акт Злуки / О . Й. Щусь // Енциклопедія історії України :
у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії
України НАН України. – Київ : Наукова думка, 2003. – Т. 1 : А–
В. – С. 56 – 57. – Режим доступу:
https://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirnyk_statei/Entsyklopediia_istorii_
Ukrainy_T_1_A_V.pdf

«Живий ланцюг» / В. П. Капелюшний //
Енциклопедія сучасної України / редкол.: В. А. Смолій
(голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ
: Наукова думка, 2003. – Т. 9 : Е–Ж . – С. 552.

https://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirnyk_statei/Entsyklopediia_istorii_Ukrainy_T_1_A_V.pdf


Відродження нації : у 3 ч. / В. К. Винниченко. – Київ ;
Відень : [б. в.], 1920.

Від леґенд до правди = From Legends to Facts : спомини
про події в Україні зв’язані з Першим Листопадом 1918 р. / Лонгин
Цегельський. – Нью-Йорк ; Філадельфія : Булава, 1960. – 313 с.

Ідея Соборної України в Европі в минулому : по
невиданих документах і стародавніх працях / Ілько Борщак,
Генеральний Секретар Українського Дієвого Комітету в Парижі,
Дійсний Член Ліги Української Культури. – Париж : Український
друкар, 1923. – 26 c.



Союз визволення України : проблеми державності і
соборності / І. Патер; НАН України, Ін-т українознавства
ім. І. Крип'якевича. – Львів : [б. в.], 2000. – 344 с.

Українська націонал-демократія . 1918–1939 : у 4-х т.
Т. 2. 1918–1929 : Документи і матеріали = Ukrainian
National Democracy. 1918 – 1939 : in four volumes /
Микола Кугутяк ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН
України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника,
Наук. т-во ім. Шевченка. – Київ ; Івано-Франківськ : Нова
Зоря, 2004. – 703 с.

Акт злуки: інтерпретація пам’яттєвих смислів / С. М.
Косяк // Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки. –
2017. – Число 26, Вип. 10. – С. 110–116. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Gvi_2017_26_10_14 ;
http://vestnik-humanities.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Gvi_2017_26_10_14
http://vestnik-humanities.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv


Акт злуки Української Народної Республіки і
Західно -Української Народної Республіки : світлини,
карти,документи/ Укр. ін-т нац. пам'яті; [упоряд.: Ярослав
Файзулін,ВіталійСкальський]. – Київ : Вид-во ім. Олени
Теліги,2008. – 30 л. – (У папці).

Соборна Україна : науковірозвідки і спомини / Тиміш
Олесіюк ; [упорядкув. та вступ. ст. В. Сергійчука]; Київ. нац.
ун-т ім. ТарасаШевченка,Центр українознавства. – Київ :
УкраїнськаВидавничаСпілка,2004. – 636с.

Дух руїни / Олег Ольжич ; післямоваІванаДзюба ;
[вступ. сл. Осипа Зінкевича ; художнє оформл. Уляни
Мельникової]. – Київ : Смолоскип,2007. – 47 с.



Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту
Злуки) / І. Л. Гошуляк ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН
України ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. –
466 с.

Соборність та регіональний розвиток у суспільно -
політичному житті незалежної України : монографія / Сергій
Адамович; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т імені Василя
Стефаника, Галиц. іст.-політол. центр. – Івано-Франківськ : Місто НВ,
2009. – 882 с.

Соборність України як концепт новітньої історіографії / Я.
С. Калакура // Історична пам'ять. – 2015. – Вип. 33. – С. 116–125. – Режим
доступу: http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/2015_33.pdf

http://pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/2015_33.pdf


Становлення національної свідомості крізь призму
осмислення суспільно -державних цінностей (самобутність,
воля, соборність, гідність) / I. Вільцанюк// Українознавство. –
2020. – № 3. – С. 213–223. – Режим доступу:
http://journal.ndiu.org.ua/article/view/214188

Конституційні засади з’єдинення України : соборність vs
федералізація / В. Крисаченко// Українознавство. – 2020. – № 1
(74) – С. 39–64. – Режим доступу:
http://journal.ndiu.org.ua/article/view/196011

Патріотичний вектор виставкових проєктів «Соборність
України» Національного історико -етнографічного
заповідника «Переяслав» / І. С. Бова,Н. Л. Заїка // Молодий
вчений. – 2020. – № 5(2). – С. 282–285. – Режим доступу:
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/1015/975

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/196011
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/1015/975


Соборність як принцип державної регіональної політики України :за
матеріалами соціологічних опитувань / В. Трощинський, В. Купрійчук, Р.
Небожук // ЗбірникнауковихпрацьНаціональноїакадеміїдержавногоуправлінняпри
Президентові України. – 2020. – Вип. 2. – С. 7–17. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_2_3 ; http://journals.uran.ua/publisher/view/napapu

Соборність як ідейний імператив правової реформи в Україні /
Ю. В. Кривицький // Науковийвісник Ужгородського національногоуніверситету.
Серія: Право. – 2019. – Вип. 55 (1). – С. 40–44. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_55(1)__11

Акт Злуки та його наслідки в оцінках представників
української суспільно -політичної думки першої половини
ХХ ст. / Т. Ю. Горбань // Вісник Черкаськогоуніверситету.
Серія: Історичні науки. – 2020. – № 1. – С. 94–102. – Режим
доступу: https://history-ejournal.cdu.edu.ua/issue/view/297/269

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_2_3
http://journals.uran.ua/publisher/view/napapu
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_55(1)__11
https://history-ejournal.cdu.edu.ua/issue/view/297/269


Соборність держави – безцінний скарб української нації / І.
Є. Цепенда// Галичина. – 2019. – Ч. 32. – С. 246–248. – Режимдоступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2019_32_32

Соборність України : виклики і загрози / Т. Бевз// Науковізаписки
Інститутуполітичнихі етнонаціональнихдослідженьім. І. Ф. КурасаНАН
України. – 2018. – Вип. 1. – С. 269–281. – Режим доступу:
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/bevz_sobornist.pdf

Міжнародна наукова конференція «Західно -Українська
Народна Республіка : революція, державність, соборність . До
100-річчя утворення ЗУНР» / О. В. Марущенко// Галичина. – 2018. –
Ч. 31. – С. 209–211. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2018_31_24

Соборність як складник розвитку національної ідентичності
українців у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття : новітня
історіографія / Н. Семергей// Емінак. – 2019. – № 4. – С. 197–206. – Режим
доступу: https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/issue/view/49/EMINAK%2028

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2019_32_32
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/bevz_sobornist.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2018_31_24
https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/issue/view/49/EMINAK%2028


Соборність як фундаментальна складова ідеології українського
націоналізму : Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі
розбудови української держави : матеріалиІХ всеукр. наук. конф. з міжнар.
участю. Івано-Франківськ, 16–17 квіт. 2021 р. / Інститут наукових студій
націоналізму,ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. ВасиляСтефаника»; [наук. ред. О.
М. Сич]. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ,2021. – 259с.

Герої національно -визвольних змагань
українського народу (1917–1921 рр.):
відображення у бібліографічних виданнях /
О. Я. Дудник // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія = Library
Science. RecordStudies. Informology: наук. журн. –
2019. – № 4. – С. 47–53.



День Соборності України : ідеї для уроків та
виховних годин [Електронний ресурс] / Юлія Вікторівна
Паламарчук // Всеосвіта : [вебсайт]. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/news/den-sobornosti-ukrainy-idei-dlia-
urokiv-ta-vykhovnykh-hodyn-50989.html

Сценарій конкурсу колективної пісні до Дня
Соборності України «Україно, соборна державо »
[Електронний ресурс] / Давидова К. С. // Всеосвіта :
[вебсайт]. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-konkursu-kolektivnoi-pisni-
do-dna-sobornosti-ukraini-ukraino-soborna-derzavo-
334890.html

Електронні ресурси

https://vseosvita.ua/news/den-sobornosti-ukrainy-idei-dlia-urokiv-ta-vykhovnykh-hodyn-50989.html
https://vseosvita.ua/library/scenarij-konkursu-kolektivnoi-pisni-do-dna-sobornosti-ukraini-ukraino-soborna-derzavo-334890.html


День соборності України [Електроннийресурс] : зміст
заходів / Сергій Плахотнюк // ПЕДРАДА : портал освітян України
: [вебсайт]. – Режим доступу:
https://oplatforma.com.ua/article/2585-den-sobornost-ukrani-zmst-
zahodv-u-shkol

Знак Соборності . Великий державний герб : від
Нарбута до Якутовича // Педагогічний музей України : офіц.
сайт. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/museum_pedagogics/знак-
соборності-великий-державний-г/

22 січня – День Соборності України [Електронний
ресурс] : презентація // На Урок : освітній проект. – Режим
доступу: https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/546

https://oplatforma.com.ua/article/2585-den-sobornost-ukrani-zmst-zahodv-u-shkol
http://pmu.in.ua/museum_pedagogics/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3/
https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/546


Українець, який започаткував день Соборності //
АрміяINFORM. – Режим доступу:
https://armyinform.com.ua/2022/01/14/ukrayinecz-yakyj-zapochatkuvav-
den-sobornosti/

Інформаційні матеріали до Дня
Соборності України – 2021 [Електронний
ресурс] // Український Інститут Національної
пам’яті : [вебсайт]. – Режим доступу:
https://uinp.gov.ua/informaciyni-
materialy/zhurnalistam/informaciyni-materialy-
do-dnya-sobornosti-ukrayiny-2021

https://armyinform.com.ua/2022/01/14/ukrayinecz-yakyj-zapochatkuvav-den-sobornosti/
https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/zhurnalistam/informaciyni-materialy-do-dnya-sobornosti-ukrayiny-2021


Перша українська незалежність – Четвертий Універсал.
Серія 1. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=KDRO_1z_4fA

Листопадовий зрив: як одна ніч змінила історію
українського Львова . Серія 2. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=aXGYwAK4KNU

День соборности України . Акт
злуки: відтворення історичної
правди [Електронний ресурс] :
документальнийфільм / Інтернет-радіо
Holos fm /You Tube. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=6RTN
8HzYmQ8

День Соборності : як об’єдналися дві частини України . –
Режимдоступу: https://www.istpravda.com.ua/short/2021/09/7/160127/

https://www.youtube.com/watch?v=KDRO_1z_4fA
https://www.youtube.com/watch?v=6RTN8HzYmQ8


з вірша-пісні «Єдина родина»
Анатолія Матвійчука



Адреса:
вул. М. Берлинського, 9
Київ, 04060
Україна

https://dnpb.gov.ua/ua/

E-mail:
dnpb@i.ua (для офіційних звернень)

dovidka_dnpb@i.ua (для довідок)

fond.dnpb@ukr.net (послуги для 
віддаленого користувача)

metodist08@i.ua (методичний супровід)

Виставку підготували: Бондарчук О. Б., завідувач
відділу зберігання фонду та обслуговування
користувачів,
Фіх В. В. – провідний бібліотекар відділу зберігання
фонду та обслуговування користувачів.

Використано матеріали з фонду ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського та інтернет-ресурси

https://dnpb.gov.ua/ua/
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