
Це свято відзначаємо щороку в день 

проголошення Акту возз’єднання Украї-

нської Народної Республіки й Західно-

Української Народної Республіки, що 

відбулося в 1919 році. Офіційно в Укра-

їні День Соборності відзначається з 

1999 року. 

22 січня 1918 року у приміщенні Київ-

ського Будинку вчителя було підписано 

Четвертий універсал, яким Українську 

Народну Республіку проголошено суве-

ренною і незалежною державою. А 

1919 року в цей  день на Софіївській 

площі в Києві було проголошено Акт 

Соборності українських земель.  

Століттями розірваний український 

народ визволився з неволі – Лівобере-

жна Україна вийшла з Російської, а 

Правобережна – з Австоро-Угорської 

імперій – і возз’єднався на своїй землі 

в єдиній Українській державі.  

Акт возз’єднання, злуки двох Україн, 

був швидше символічним знаком праг-

нення єдності, бо у керівництві країни 

згоди  тоді не було. «Безпорадність про-

воду впливала на загальний настрій, — 

писала сучасниця тих подій, історик 

Наталя Полонська-Василенко. — Украї-

на, затиснута між двома потужними 

силами — Антантою з півдня і більшови-

змом з півночі, — не мала сил для боро-

тьби. Військо розбігалося, ширилося 

безладдя. У таких умовах пройшла май-

же непоміченою подія, яка мала 

велике ідейне значення: свято Собо-

рності України. 22 січня 1919 року 

на Софійській площі проголошено 

злуку УНР і ЗУНР... Але під тиском 

невідрадних подій свято пройшло 

сухо, тихо».  

«Віднині зливаються в одно віками 

відділені одна від одної частини Укра-

їни — Галичина, Буковина, Закарпат-

тя і придніпрянська Україна — в одну 

Велику Україну. Сповнилися відвічні 

мрії, для яких жили й за які вмирали 

найкращі сини України. Віднині є 

тільки одна незалежна Українська 

Народна Республіка. Віднині україн-

ський народ, звільнений могутнім 

поривом своїх власних сил, має змо-

гу об’єднати всі зусилля своїх синів 

для створення нероздільної незалеж-

ної Української Держави на добро і 

щастя українського народу», — пролу-

нало 22 січня 1919 року на Софійсь-

кому майдані в Києві.  

УНР як незалежна держава постала 

рівно за рік перед цим. ЗУНР 

(Західно-Українська Народна Респуб-

ліка) постала в листопаді 1918 року, і 

відразу ж розпочався процес об'єд-

нання: зазбручанська Українська 

національна рада надіслала до Києва 

свою делегацію для переговорів із 

гетьманом Павлом Скоропадським. 

Після зміни влади переговори велися з 

Директорією. 1 грудня 1918 року у Фасто-

ві був укладений «передвступний договір» 

про «злуку обох українських держав в одну 

державну одиницю». 21 січня 1919 р. в 

Хусті Всенародні збори ухвалили приєдна-

ти до Української Народної Республіки 

Закарпаття. Наступного дня у Києві в уро-

чистостях з нагоди свята Злуки брала 

участь делегація — тридцять шість чоловік 

— Західної області УНР.  

22 січня 1973 року в Чорткові на Тернопі-

льщині гурт молоді під керівництвом Воло-

димира Мармуса вивісив жовто-блакитні 

прапори (за що хлопців ув'язнили в радян-

ському концтаборі).  

22 січня 1978 р. на знак протесту проти 

радянської окупації біля могили Тараса 

Шевченка в Каневі спалив себе Олекса 

Гірник із Калуша.  

22 січня 1990 

року сотні тисяч 

українців узялися 

за руки, утворив-

ши ―живий лан-

цюг‖ від Києва 

до Львова, на 

згадку про прого-

лошення Акту 

Соборності. 

Випуск № 2 

План виховної роботи на лютий  2010 року  

1.Свято «Тільки ти єдиний, 

тату, кращого немає на Зем-

лі» (привітання, конкурси 

листівок, малюнків)  

2.Заходи, приурочені Дню 

Святого Валентина:  

- робота поштової скриньки, - 

- конкурс гала-вітань «серця 

двох», 

- година спілкування «Цей 

прекрасний дар кохання»  

(11-й клас),  

- гра «Романтична пара» (9-

11); 

- свято для початкової школи  

3.Тестування «Відображення 

моральності»  

4.Учнівська конференція «Від 

Гетьмана до Президен-

та» (історія, закони, правосуд-

дя, відповідальність громадян 

за порушення законів України, 

моральні цінності) 

5. Снігові естафети  

6.Проведення тематичних 

класних годин та інших за-

ходів щодо профілактики 

суїцидальної поведінки се-

ред учнів школи.  

 

 
 

січень    2010 року 

В у г л е д а р с ь к а  з а г а л ь н о о с в і т н я  ш к о л а   

І - І І І  с т у п е н і в  №  3  

Шкільний   рюкзак 

Конкурс  «Учитель року» 2 

25 січня— Тетянин день 2 

Подяка 2 

«Диво— дитина» 3 

Конкурс по збору маку-

латури  

4 

Вітаємо ! 4 

В цьому  випуску 

«ЖИВИЙ ЛАНЦЮГ»  НА ВУЛИЦЯХ КИЄВА  

21 СІЧНЯ 1990 року.   Фото УКРІНФОРМ 

22 січня – День Соборності України 



Учетелі нашої школи взяли участь у 

міському етапі XV Всеукраїнського 

конкурсу ―Учитель року‖ у номінаці-

ях: 

- правознавство; 

- математика; 

- географія; 

- хімія; 

-трудове навчання. 

  При оцінюванні конкурсанта вра-

ховувалися особисті якості вчителя, 

його соціальна загальна культура, 

ерудиція, рівень педагогічної 

майстерності, творчі здібності, 

відданність справі. 

Пропонуємо  до вашої уваги вернісаж 

відповідей Єлфімової І.І., переможця 

міського етапу.  

 Єлфімова Ірина Іванівна 

Педагогічне кредо: «Успіх приходить 

до тих, хто рухається вперед». 

Чи згадуєте Ви школу, в якій отрима-

ли атестат про середню освіту? Які ці 

спогади? 

  У школі № 80 м.Донецька я 

провчилася 8 років. Пам'я-

таю суто тоталітарний підхід у 

використанні методів на-

вчання та виховання дітей: ― 

Не вмієш—навчимо, не хо-

чеш— змусимо!‖   

Всім відомий вислів 

«школа— другий дім». Чи 

стала ЗОШ №3 м.Вугледара 

для Вас другою домівкою? 

Наша школа для мене— це сад,  діти— 

квіти, а я— дбайливий садівник. Щоб 

квіти в саду зростали, привабливими, 

потрібен догляд, любов, уміння відчува-

ти серцем усе, що відбувається навколо. 

Я ―сію зерна чисті, без сміття, зерна 

людинолюбні‖ 

Дитячими, зазвичай, називають питан-

ня, на які дорослими важко відповіс-

ти.На які ―дитячі‖ питання не відповіли у  

дитинстві? Які  ―дитячі‖ питання стоять 

перед Вами сьогодні? 

Яким має бути ідеальне навчання? 

Вважається, що школа потрібна для 

виховання розуму та почуттів. Який  

―досвід душі‖ отримали Ви в школі? 

Та й взагалі, чи потрібно виховувати 

почуття? 

Виховувати треба тільки через почут-

тя. Емоційна чутливість — це сприят-

ливий грунт, на якому виростають 

тонкощі взаємин, почувань, праг-

нень, високі патріотичні почуття. 

Відомі герої Ільфа та Петрова скрізь 

шукали діаманти. Що для Вас у житті 

є дорогоцінним? Що є важливішим 

для Вас: сам процес пошуку чи мо-

мент ―віднайдення‖? 

Для мене у житті дорогоцінними є 

знання. Їх ніколи не буває багато. У 

чому ж секрет успіху? Бути завжди у 

творчому пошуку! Іти попереду! В 

ногу з часом! У всіх на виду! Як це 

нелегко і як прекрасно! 

 

С Т Р.  2 

25 січня – Тетянин день – Свято всіх студентів 

Конкурс  «Учитель  року» 

Єлфімова І.І. 

Ш К І ЛЬ НИЙ    РЮК З АК  ВИ П УС К  №  2  

Студентам пощастило! Адже 

вони мають два власних 

свята: 17 листопада відзна-

чають Міжнародний день 

студента і 25 січня – Тетя-

нин день.  

Цього дня православна 

церква відзначає день па-

м’яті святої великомучениці 

Тетяни. Вона присвятила 

себе служінню Богові і заги-

нула від рук язичників.  

Чому Свята Тетяна стала 

покровителькою студентів?  

Історія розповідає, що саме 

у Тетянин день 1755 року 

російська імператриця Єли-

завета підписала наказ про 

заснування Московського 

університету. До речі, про-

ект першого в Росії універ-

ситету розробив Михайло 

Ломоносов.  

Згодом в одному з флігелів 

старої будівлі університету було 

відкрито  церкву святої Тетяни, 

а саму святу оголошено покро-

вителькою всього російського 

студентства.  

Неофіційним студентським 

святом цей день став ще у 

середині ХІХ сторіччя. У цей 

час закінчувалися іспити і по-

чиналися студентські канікули, 

власне це і свядкували студен-

ти. У ті часи святкові дійства 

проходили дуже урочисто – з 

врученням нагород, проголо-

шенням промов і обов’язко-

вим молебнем у церкві.  

Тетянин день широко святкує 

студентство. Для всієї студент-

ської братії це чудова нагода 

відволіктися від навчання і 

поринути у веселощі, радісні 

святкування і пустощі.  

Спочатку це свято відзначалось 

тільки в Москві, а  згодом його 

святкувало все російське студе-

нтство.  

У наш час 25 січня і українські 

студенти відзначають своє 

«професійне» свято – Тетянин 

день.  

Незважаючи на те, що історія 

свята сягає своїм корінням у 

давні часи, традиція відзначати 

цей день живе й понині. Студе-

нтська братія, яка влаштовува-

ла пишні гуляння понад сто 

років тому, нині гучно та весело 

відзначає свято молодості, праг-

нення до знань, завзяття та 

оптимізму. 

Бажаємо нашим випускникам 

щоб це свято стало їхнім на всі 

щасливі студентські роки. 

     Адміністрація школи висловлює щиру подяку президен-
ту школи Вюнсковському Дмитру  та учневі  11-б класу  
Єрьоменку Богданові за музичне оформлення під час вибо-

рів Президента України. 



боротьби. Має такі нагоро-

ди: Грамоти і Дипло-

ми ,кубки, медалі 

  Обухов Артем не тільки 

хороший спортсмен. Він 

добре навчається, любить 

уроки математики, багато 

читає, тобто ерудирований 

хлопчик, З нього виростає 

не тільки хороший спорт-

смен, добросовісний 

учень, а ще й прекрасний 

артист. Артем бере активну 

участь у класних і позаклас-

них заходах.  

   Від щирого серця бажає-

мо Обухову Артемові  успі-

хів у навчанні, спорті.  

         Так тримай!  

                    Класовод  

                    Швиденко Н.Д.,  

                     3-А клас 

    У номінації «Диво-

дитина» Обухов Артем 

(учень 3-А класу) посідає 

почесне  місце. Він спорт-

смен . Займається хлопець 

улюбленим видом спорту— 

греко—римською бороть-

бою. 

   Його тренери  Олег Ана-

толійович Прищепа та Сер-

гій Леонідович  Поваляєв. 

Артем— учасник багатьох 

змагань з греко– римської 

ВИ П УС К  №  2  С Т Р.  3 Ш К І ЛЬ НИЙ    РЮК З АК  

“Диво — дитина” 



85670, м. Вугледар, вул. Радянська, 2 Вугледарська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3 

Горчаков І. 

Печерська К. 

Маслаков В. 

Котляр М.. 

Гайовий С. 

Біда А. 

Фоміна А. 

Величко М. 

Засульська А. 

Стрибіж І. 

Жадан Г. 

Григов М.. 

Кострульова К. 

Ботвінко Ю. 

Сополь К. 

Кузьмін Д. 

Полторацька В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З днем народженя щиро Вас вітаємо, 

Лантух радості бажаємо. 

Будьте дужі і проворні, 

По-козацькому моторні, 

З хлібом щедрим на столі, 

З добрим словом у душі. 

 

Рогоза М.. 

Чмихов Д. 

Горбатих К. 

Страшко  В. 

Бєляк Р. 

Ковальов В. 

Дубовська Н. 

Коваленко Ю. 

Щербаненко І. 

Жежулов Д 

 

ВІТАЄМО ! 

Телефон:  

(06273)-6-57-58; 

(06273)-6-41-78 

Ел. пошта: ugledarschool3@rambler.ru 
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ОРГКОМІТЕТ 
 

шкільного 

огляду – конкурсу 

 

―Живи, книго!‖ 
 

 повідомляє, що  

з 01.02.10 по 30.04.10    

проводиться Всеукраїн-

ський тур зі  збору маку-

латури  

 

―МАКУЛАТУРІНГ‖ 

 

 

Дорогі наші  

дорослі і малі  

читачі!  

      Ми звертаємось 

до вас, бережіть кни-

гу, поважайте її. Кни-

га – це найкращий 

друг людини, книга 

вчить нас читати, 

писати і розуміти. 

Ваша книжка обов’я-

зково вам подякує 

цікавими історіями зі 

своїх сторінок. 

Це цікаво 
     Щоб виростити дере-

во, з якого виготовля-

ють папір для книжок, 

зошитів, щоденників, 

потрібно 20-50 років. 

За рік на потреби однієї 

людини доводиться 

зрубувати майже 15 

дерев. Підрахуємо: у 

вашому класі 30 уч-

нів, кожний має по 8 

книжок (підручники), 

за рік списує близько 

20 зошитів, щоден-

ник. Загалом – це 240 

книжок, 600 зошитів, 

30 щоденників, на 

виготовлення яких 

потрібно зрубати 10 

дерев. Якщо учні 

класу, інші школярі 

берегтимуть книжки і 

передаватимуть їх 

молодшим товари-

шам, раціонально 

використовуватимуть 

зошити, то за 5 років 

ми збережемо 50 

дерев, а школа, ра-

йон, область, уся краї-

на – сотні гектарів 

лісу, що прикрашати-

муть землю. До того ж 

ліс – це кисень, здоро-

в’я людини. 

Щороку учні беруть активну 

участь у зборі макулатури 


