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Наразі ми з вами живемо у незалежній державі, ім’я якій – Україна. 

Останні роки – це роки нашого воскресіння, єднання, осмислення своєї історії 

і долі. А перед цим були століття трагічних і героїчних подій, пережити які 

допомогли невмируща воля до свободи та віра в краще майбуття.  

Восьмий рік поспіль український народ живе в умовах воєнної агресії 

Росії проти України. Ми розуміємо, що непростим і довготривалим буде шлях 

до відновлення наших кордонів. Нині тема єднання набула колосальної ваги. 

Єдність – це тісний зв’язок, згуртованість, цілісність та неподільність. 

14 лютого 2022 року, з метою посилення консолідації українського 

суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, 

Президент України видав Указ, згідно з яким 16 лютого 2022 року визначене 

Днем єднання в Україні. У цей день українці ще більше згуртувались, аби 

відстояти територіальну цілісність держави заради майбутнього, заради 

незалежної, вільної України. Це є ще одним нагадуванням, що ми – єдина 

держава, єдиний народ! 

Об’єднуючими офіційними символами України, як і інших 

країн – є прапор, герб та гімн, що закріплені на державному рівні. Звичайно, є 

й неофіційна символіка – потужні асоціації, пов’язані з національними 

особливостями, історичною спадщиною, традиціями та сучасною дійсністю.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2022
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Один з важливих дійсних національних 

символів України –  вишиванка. Вона є символом 

боротьби за незалежність, символом нескореності, 

незламності духу, символом надії та любові.  

Українська вишиванка – це один з важливіших 

способів національного самовираження. Вона 

пройшла крізь роки і, при цьому, не втратила свою 

силу та красу. Це – наша історія, міфологія, релігія, 

давнє мистецтво наших предків, душа народу, наш генетичний код, який 

зберігає наше коріння, ідентичність, розуміння себе.  

Ще з давніх-давен вона супроводжувала наш народ і була знаком 

нескореності й того, що ми є українцями. Сьогодні вона стала нашим 

об’єднавчим чинником, незалежно від місця проживання, мови, якою 

спілкуємося, віросповідання чи політичних поглядів. 

Із початком російської агресії в Криму та на Сході України, українська 

вишита сорочка стала символом української сили, ознакою сміливості. Одягти 

вишиванку в 2014 році на Донеччині було небезпечно. Переселенці, що 

покидали окуповані землі Донецької та Луганської областей, перетинаючи 

блокпости, намагались вивезти свої вишиванки: одягали їх навиворіт, зверху 

надягали светри й таким чином вивозили з окупації. Унікальну українську 

вишивку та артефакти донецького Євромайдану вивезла з окупованого міста 

до Києва 82-річна Людмила Огнєва. Вивезла через заслони і блокпости 

бойовиків, ризикуючи не тільки духовними скарбами, а й власним життям. 

У 2015 році кримські татари, які на День вишиванки одягнули українські 

вишиті сорочки, були затримані російськими спецслужбами і звинувачені в 

підготовці терористичного акту. З того часу по всій Україні люди 

започаткували десятки різний акцій. Однією з таких стала «Подаруй 

вишиванку захиснику». Вона зародилась в 2015 році. Ідея належить 

Олександру Ткачуку, який служив на Сході України. Нині багато військових 

одягають вишиті сорочки й вважають, що це є своєрідна вишита броня і 

захист. 

Ми всі різні, але нас об’єднують спільні цінності, спільні ідеали. Ми – 

велика міцна родина всіх громадян України. Від Заходу до Сходу, від Півночі 

до Півдня – Україна неподільна, соборна і єдина! Лише в єдності і взаємній 

підтримці ми зуміємо стати гордою, незламною і нездоланною нацією! 
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