
Історія 
 

"У вогні перетоплюється  
залізо у сталь,  

у боротьбі перетворюється  
народ у націю." 

 

Євген Коновалець 
 

З 8 до 12 жовтня 2018 р. у ВПУ №13 відбувся тиждень історії 
присвячений 76-й річниці створення УПА 

 
Викладач історії Зварчук М.Д. провела загально училищну лінійку на 

тему «Роль жінки в УПА». Війна – не жіноча справа. Однак в УПА опинилося 
чимало представниць прекрасної статі. Причини їхнього рішення часто були 

далекими від суто патріотичних чи 
романтичних. 

 
 

Зазвичай це заплутаний клубок 

обставин, який спонукав дівчат 
вступати до «лісової армії», щоб 

уникнути арештів, переслідувань і мати 
хоча б якісь шанси на виживання в умовах натиску репресивних машин 

тоталітарних режимів. Інколи їм доводилося йти вслід за своїми рідними чи 
коханими і, щоб не стати легкою здобиччю ворога, зносити всі тягарі 

повстанського побуту. 
 

На вірність Вкраїні вони присягали –       Здобути державу – свою, самостійну – 
Народу, батьківській землі.                                             Ось гасло, що гріло буття, 
І зброю у руки тому тільки взяли,                І честь не сплямити борця 
України, Щоб честь захистити її.                       Віддать, якщо треба, й життя. 

Багато земля наковталася крові...  
Тому стала й вільна вона.  

І хай про УПА нині різне говорять.  
Найвища була в них  мета!  



Викладачами Вацебою Х.В, Забитовською Г.І. та Зварчук М. Д. 
проведено екскурсію в музей визвольних змагань Прикарпатського краю  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Викладачами Зварчук М.Д. та Вацебою Х.В. проведено вечір пам’яті 

на тему «Зродились ми великої години…»  
Формування і діяльність УПА – це 

своєрідний феномен в історії ХХ ст. 

Вояки, які до неї належали, боролись 
одразу проти двох тоталітарних держав 

– нацистської Німеччини та Радянського 
Союзу. І хоч на меті вони мали 

відновлення української державності, 
проте вважались у часи СРСР «ворогами 

народу» через опір поневоленню. 

 
Пам’ятай, Україно, своїх героїв, 

Тих, хто на коліна встати не хотів,  

на своєму вмирали ми полі, 

Ідею нашу ворог перемогти не зумів. 



То була прекрасна осінь, 

Краща за найкращі весни- 

Прокидалося у серці 

Щось надійне, щось чудесне. 

 

 

 

З 29жовтня до 2 листопада 2018 р. у ВПУ №13 відбувся тиждень 
присвячений 100-й річниці проголошення ЗУНР 

 

Викладач історії Вацеба Х. В. провела загально училищну лінійку на 

тему «День слави нашого народу». 1 листопада цього року вся країна, а 

особливо наша Західна Україна відзначає 100-річчя з часу існування 

ЗУНР – Західно-Української Народної Республіки. Перший листопад був, є 

і залишився в українському житті однією з найбільших подій української 

історії. Саме тоді, 1 листопада 

далекого 1918 року після шести 

століть іноземного поневолення 

західноукраїнських земель, 

виникла національна 

українська держава, яка стала 

іменувати себе Західно-

Українською Республікою. Перший листопад раз і назавжди перекреслив 

плани полонізації західно-українських земель. В ім’я великої ідеї 

український народ в листопаді 1918 року почав війну з Польщею, яка 

тривала 8 місяців. Новостворена Українська Галицька Армія, ядром якої 

став легіон Українських Січових Стрільців, по-геройськи обороняла 

здобуту волю. 

 

 

 



Викладач історії Зварчук М. Д. провела відкритий урок на тему: 

«Західноукраїнські землі 1918-1919 рр.»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Викладач історії Зварчук М. Д. провела брейн-ринг на тему: 

«ЗУНР крізь призьму часу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Викладачі іторії Вацеба Х.В. та Зварчук М. Д. провели екскурсію для 

учнів училища «Станіславів – столиця ЗУНР». 

Століття Листопадового зриву – дата серйозна. 

Тим більш для нашого міста, яке майже півроку 

було столицею Західно-Української Народної 

Республіки. Сьогодні підемо на невеличку 

екскурсію місцями, які тісно пов’язані з історією 

ЗУНР. У Станиславові відбулися три пленарні сесії: 3-4 січня, 4-15 лютого, 

25 березня-15 квітня 1919 року. В історію увійшла перша, на якій прийняли 

рішення про злуку УНР і ЗУНР в одну Українську Народну Республіку. 22 

січня у Києві злуку урочисто проголосили, після чого ЗУНР стала 

називатись ЗОУНР – Західна Область Української Народної  Республіки.  

Парламент засідав у кінозалі готелю «Австрія», де тепер Народний дім 

на Шевченка, 1. У багатьох джерелах зазначається, що тоді готель 

називався «Одеса». Держсекретаріат помістили у будинку дирекції 

залізниць на Грюнвальдській. Будівля дирекції залізниць була величезною, 

але навіть вона не змогла вмістити усі 

міністерства – аж 14. Тому Державний секре-

таріат освіти і віросповідань поселили 

у колишньому повітовому суді на вулиці 

Білінського (тепер – МВС / СБУ на Сахарова). 

Втім, основні виконавчі питання республіки 

вирішувались на Грюнвальдській. 

У Станиславові було багато мілітарних 

об’єктів, але з історією ЗУНР найбільш 

пов’язані казарми артилерії на вулиці 

Коновальця, 72а, де тепер військова 

кафедра нафти і газу.   Восени 1918-го там 

розташовувався запасний батальйон 95-го 



піхотного полку. В ніч на 1 листопада командир батальйону капітан Лаер 

вишикував солдат-українців, роздав їм зброю та відправив на захоплення 

влади у місті. Операція пройшла блискавично, без жодного пострілу.  

На старому цвинтарі, що за готелем 

«Надія», є могили 152 бійців УГА. Нещодавно 

стараннями активістів і краєзнавців на 

хрестах, відновили іменні таблички. Тут 

лежать вояки від стрільця до полковника. 

Вони стояли до кінця. 

Використано матеріали із статті газети «Репортер»   

Учні училища Флісак О. та Борис М. під керівницвом Зварчук М. Д. 

взяли участь у конкурсі «Станіславів столиця ЗУНР» і були 

нагороджені дипломами. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ми на Майдані сотню днів стояли, 

Боролись за свободу,  Волю, Честь,  

І сто ночей спокійно ми не спали  

 І виганяли банду, що при владі, геть! 

 

Викладач історії Зварчук М. Д. спільно учнями училища 29.11.2018 р. 

провели вечір-реквієм присвячений п’ятій річниці Революції Гідності 

«Ми не знаньбили славу наших предків, нових Героїв дали небесам».  

5 років тому у Києві розпочався Євромайдан, що згодом переріс у 

Революцію гідності і змінив історію України. У ці дні всі українці згадують 

ті буремні події, хоча варто робити навпаки – думати про майбутнє, будувати 

плани, діяти. Адже Майдан – це передусім неймовірна енергія. 

З відстані років ми все більше ідеалізуємо 

Майдан, адже ті три місяці й справді змінили 

нас, змінили країну, стали відправною точкою 

змін у цілій Європі. 

Той Майдан знову навчив нас любити 

Україну, вірити в неї. Адже ще ніколи ми не 

були такими гарними, як на тому Майдані. 

Такими єдиними й сильними, щирими ідеалістами, готовими до 

самоорганізації й взаємної допомоги, адекватними й конструктивними.  Яким 

здивуванням, шоком було побачити в ту депресивну януковичівську епоху 

мільйони людей, що ділилися всім – 

власною гривнею, теплим одягом, 

їжею, дровами, люб’язністю і 

добрим словом! Пізніше це все стало 

основою для волонтерського руху, 

який врятував країну в перші дні 

війни. 



Ми не завжди тоді вірили в перемогу, але сидіти вдома не могли – бо це б 

означало, що ми невдахи, люди другого сорту, що хтось вирішує за нас. Наша 

гідність не дозволяла нам на таке. 

Не треба згадувати минуле. Треба діяти. Продовжувати йти. Боротися і 

перемагати. Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось 

для країни сьогодні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Україно, твій народ, 

Вже нікому не здолати. 

Він не буде відступати, 

Оминати перешкод. 

На шляху до перемог 

Всі твої сміливі діти. 

Нас нікому не спинити: нами правда, з нами Бог!  

 
 
 



 

Право 
Закони схожі на павутину:  
слабкого вони заплутують,  

а сильний їх прорве 
Солон 

З 10 по 14 грудня 2018 р. у ВПУ №13 проходив Всеукраїнський 

тиждень права 
 

Викладач Забитовська Г.І. провела лінійку на тему «Знаємо права,  
виконуємо обов’язки». Права людини як броня — вони захищають нас; вони як 

правила — говорять нам, як себе 
поводити; і вони як арбітри — ми 

можемо до них звертатися. Вони 
абстрактні — як емоції, і як емоції 

вони належать всім й існують, що б 
навколо не відбувалося. 

Вони подібні до природи, тому 
що їх можна зневажити; та до духу, 
тому що їх неможливо зруйнувати. 

Подібно до часу, вони  однаково 
 ставляться  до  всіх нас: багатих і 

бідних, старих і молодих, білих і 
чорних, високих і низьких. Вони 

пропонують нам повагу, і вимагають від 
нас ставитися з повагою до інших. Вони 

подібні до доброти, правди і 
справедливості: ми можемо розходитися в 

думках стосовно їхнього визначення, але 
ми впізнаємо їх, коли бачимо, що їх 

порушують.  
 
 

 
 

 
 

Хочеш Людиною справжньою стати –  

Наші закони навчись поважати. 

Навчись їх виконувать завжди і всюди,  

Тоді і тебе поважатимуть люди! 

 



 

 
Викладач Вацеба Х.В. провела інформаційну годину на тему «Борці за 

права людини» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Книжкову виставку на тему «Право та 

закон у вашому житті» підготувала бібліотекар 

Підскальна Г.І. 
 

 
 

 
Викладач Забитовська Г.І. провела 

правовий брейн-ринг «Знавці права» 

 

 
 

 
 

 

 
  

  


