Відзначаємо
День Соборності та Свободи України
В історії кожної спільноті є події, які на
століття наперед визначають подальший шлях її
розвитку. Події, які власне і формують націю.
До таких стратегічних подій належить об’єднання Української Народної
Республіки і Західно-Української Народної Республіки в єдине державне
утворення у далекому 1919 році.
Вже 4 рік поспіль в Україні одночасно святкується День Соборності та
Свободи України. Поєднання Соборності та Свободи глибоко символічно, адже
неможливо досягнути єдності без свободи. Лише вільна людина здатна
побудувати сильну,єдину і процвітаючу державу. Сьогодні ми переживаємо
нелегкі часи, проте, незважаючи на всі негаразди, Україна просувається вперед на
шляху до побудови громадянського суспільства.
День Соборності та Свободи України - свято України, засноване 30 грудня
2011 року указом Президента України №1209/2011. Відзначається 22 січня.
З метою визначення патріотичного значення події та загальнодержавного свята
Дня Соборності України, 20 січня 2015 року у приміщенні Запорізької обласної
ради проведено круглий стіл «Патріотизм як фактор соборності України».
Організаторами круглого столу виступили Управління молоді, фізичної культури
та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, Обласний центр
патріотичного виховання молоді, Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, Запорізький національний університет, Класичний приватний
університет.
Мета заходу : визначення ідеї соборності та єдності українського народу в
умовах сьогодення. Пошук шляхів консолідації українського народу навколо ідей
соборності та патріотизму.
Учасниками «круглого столу» стали керівники Запорізької обласної державної
адміністрації, науковці, учнівська, студентська та трудова молодь, представники
молодіжних громадських організацій.
Пєтков С.В., доктор юридичних наук, модератор круглого столу,зазначив, що
запорукою національної злагоди та поваги до історичної пам’яті, примножування
державного потенціалу України, її соціально-економічного, духовно-культурного
розвитку є підтримка та збереження патріотичної ідеї, що стимулює єднання
людей та зміцнення нашої держави.
Питання, які винесені для обговорення:
1. Значення загальнодержавного свята Дня Соборності України в умовах
сучасних політичних подій.
2. Українська молодь та ідея соборності в умовах сучасності. Реалії
сьогодення.
3. Патріотизм як фундаментальний аспект консолідації українського народу та
його державності.
Під час обговорення Богомолова Н. М. (методист міжвузівського дослідного
центру «Політика та освіта» ЗОІППО) звернула увагу присутніх до Концепції
громадянської освіти та виховання в Україні, у якій зазначається:
«…громадянська культура особистості відіграє особливо важливу роль … тому,
що вона покликана сприяти формуванню соборності держави, що є серцевиною

української національної ідеї. Саме на базі демократичних цінностей, що мають
лежати в основі громадянської культури, можливе об’єднання різних етносів і
регіонів України задля розбудови і вдосконалення незалежної, демократичної,
правової, соціальної держави й громадянського суспільства».
Саме на цьому наголошується і в новій Програмі патріотичного виховання
дітей та учнівської молоді, яка розроблена у 2014 році Інститутом проблем
виховання НАПН України: «Актуальність патріотичного виховання зумовлюється
водночас процесом становлення України як єдиної політичної нації. В умовах
поліетнічної держави, воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що
є серцевиною української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання
різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й
вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства
здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають
лежати в основі патріотичного виховання».
На завершення дискусії учасники заходу дійшли загального висновку, що доля
України в руках молоді і сьогодні необхідно об’єднати зусилля державних
інституцій та громадянського суспільства та разом робити кроки у відродженні та
зміцненні України.

